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I

Dykungens dotter och fenomenet intertextualitet

Denna studie är en tolkning av Birgitta Trotzigs Dykungens dotter mot horisonten av 
den kristna syndaläran som intertext. 

Ovanstående korta karakteristik reser en rad frågor, som kräver en närmare utred
ning. Till det som bör diskuteras hör såväl valet av metodisk inriktning som valet av 
intertext. Några av de viktigaste frågekomplexen ska inledningsvis antydas.

Intertextualitetsbegreppet har växt fram ur ett försök att upphäva det betecknades 
särställning och i stället skapa en textteori byggd på det betecknandes villkor. Inom 
denna teori betraktas texten inte längre som en struktur med fixerbar mening utan som 
en oändlig produktion, en betydelsespridning, en process utan mål.1 2 Här anmäler sig en 
första fråga: Låter sig detta semiotiskt baserade intertextualitetsbegrepp användas som 
ett hermeneutiskt tolkningsredskap? Roland Barthes, en av intertextualitetsteorins 
första förespråkare, påstår att intertextemas okontrollerbara spel är oåtkomligt för 
hermeneutisk förståelse och därmed oförenligt med interpretativa procedurer.'

1 Jfr R Barthes, ”De 1’CEuvre au texte”, i: förf:s (Euvres complétes, red É Marty, Paris 1993ff, II, 
1213ff; förf:s ”S/Z”, i: ibid, II, 560 och passim; förf:s ”La Mort de 1’auteur”, i: ibid, II, 493 och passim; 
J Kristeva, Semeiotike. Recherches pour une sémanalyse, Paris 1969, 113ff, 143ff.

2 Jfr R Barthes, ”Texte (théorie du)”, i: förf;s (Euvres complétes, II, 1681; förf:s ”De l’(Euvre”, 1213.
3 Jfr M Bachtin, ”Słowo w powieści” (Ordet i romanen), i: förf:s Problemy literatury i estetyki (Litter

aturens och estetikens problem), Warszawa 1982, 185. Vid sekundärlitteratur på polska, ryska, serbokroat- 
iska och tjeckiska (originaltexter och översättningar) uppges inom parentes antingen titeln i svensk 
översättning eller originaltiteln. Tidskriftstitlar översätts dock inte.

4 Jfr t ex Kristeva, Semeiotike, 162; Barthes, ”La Mort”, 494; förf:s ”De 1’CEuvre”, 1214.
5 Jfr Kristeva, Semeiotike, 145f; Barthes, ”Texte”, 1680ff.

Den kristna läran om synden tillhör religionens område. Michaił Bachtin, inter- 
textualitetsbegreppets kanske viktigaste inspiratör, hävdar att det religiösa ordet 
omintetgör alla former av flerstämmighet.3 De tidigaste intertextualitetsteoretikema, 
vid sidan av Barthes framför allt Julia Kristeva, ger uttryck för en likartad skepsis till 
det religiösa ordets möjligheter att öppna en intertextuell relation.4 Kan det antireligiöst 
och antikristet färgade intertextualitetsbegreppet - en andra fråga - tillämpas på den 
auktoritativa kristna trosläran?

Både Barthes och Kristeva uppfattar intertextualiteten som ett utpräglat textuellt 
fenomen.5 Senare intertextualitetsforskare har preciserat begreppets textkaraktär och 
definierat intertextualitet som ett förhållande mellan identifierbara, tydligt avgränsade 
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texter eller mellan enbart skönlitterära texter.6 Den kristna syndaläran - eller 
hamartiologin - är primärt ingen text utan en del av Guds uppenbarelse, som inte 
nödvändigtvis manifesterar sig i språklig form. Den del av uppenbarelsen som blivit 
ord - Bibeln, kyrkofädernas skrifter, de dogmatiserade lärosatserna etc - kan svårligen 
reduceras till ett bestämt antal avgränsade texter, än mindre till texter av skönlitterär 
art.7 Kan uppenbarelsens heterogena antropologiska källor - en tredje fråga - fungera 
som underlag för ett intertextuellt studium?

6 Jfr M Pfister. "Konzepte der Intertextualität”, i: Intertextualität. Formen, Funktionen, anglistische 
Fallstudien, red U Broich & M Pfister, Tiibingen 1985, llff; R Kloepfer, ”Grundlagen des 'dialogischen 
Prinzips’ in der Literatur”, i: Dialogizität, red R Lachmann. Munchen 1982, 93: R Lachmann. "Ebenen des 
Intertextualitätsbegriffs", i: Das Gespräch, red K Stierle & R Waming, Munchen 1984. 133ff.

7 Jfr t ex Y M-J Congar, La Foi et la Théologie, Tournai 1962, 3ff.
8 Jfr t ex C Grivel, ”Serien textueller Perzeption. Eine Skizze”, i: Dialog der Texte. Hamburger 

Kolloquium zur Intertextualität, red W Schmid & W-D Stempel, Wien 1983, 64ff; L Jenny, ”La Strategie 
de la forme”, Poétique. Revue de théorie et d’analyse littéraires 27 (1976), 257f, 264ff.

9 Jfr t ex M-D Chenu, Introduction ä 1'étude de Saint Thomas d'Aquin. Montréal-Paris 1950, 258ff; 
Congar. La Foi, 202ff.

10 Jfr andra Vatikankonciliets dogmatiska konstitution Dei verbum 2 (D 4202), 11 (D 4215f). 
Principerna för denna studies hänvisningar till uppenbarelsens källor presenteras i kap 1.1.10 ”Några 
textkritiska preciseringar".

11 Distinktionen mellan starkare och svagare intertextualitet diskuteras i Pfister, ”Konzepte", 25ff: 
Jenny, 262ff: Z Ben-Porat, "The Poetics of Literary Allusion", PTL. A Joumal for Descriptive Poetics and 
Theory of Literaturę 1 (1976), 107ff: G Genette, Palimpsestes. La littérature au second degré. Paris 1982, 
16; förf:s Paratexts. Thresholds of Interpretation, Cambridge 1997, 83 och passim: H Markiewicz, 
"Odmiany intertekstualności” (Intertextualitetens varianter), Ruch Literacki 29/4-5 (1988), 255f. De 
parergonala markörerna analyseras i U Broich, "Formen der Markierung von Intertextualität”. i: 
Intertextualität, 33 ff.

Flera intertextualitetsteoretiker poängterar att en intertextuell relation förutsätter 
texter med bestämbara strukturer.8 Den kristna hamartiologin saknar en klar, allmänt 
accepterad helhetsordning. Enskilda teologer har visserligen gett sina tankar om synden 
en viss övergripande struktur, men dessa olika systematiseringar uppvisar sinsemellan 
markanta skillnader. I Thomas av Aquinos skolastiska skrifter är hela människoläran, 
hamartiologin inberäknad, syllogistiskt organiserad, teocentrisk och ahistorisk.9 I den 
modema katolska teologin får antropologin däremot en polyfon, historiskt förankrad, 
kristocentrisk prägel.10 De strukturella divergensema framstår som än större då man 
jämför hamartiologiska idékomplex från skilda kristna konfessioner. Vilken av den 
kristna syndalärans struktureringar - en fjärde fråga - är mest relevant för Dykungens 
dotter?

Litteraturteoretiker som försökt omvandla intertextbegreppet till ett operativt 
tolkningsinstrument har i regel valt att skilja mellan svagare och starkare 
intertextualitet. Texten styr själv, menar de, den hermeneutiska proceduren genom en 
serie intertextuella markörer av varierande täthet och styrka. Till de starkaste 
markörerna räknas signaler i paratextema: i titeln, undertiteln, förordet, efterordet, 
baksidestexten, den separatutgivna kommentaren etc.11 I förhållande till dessa teorier 
kan föreliggande studies val av intertext te sig närmast som en provokation. Dykungens 
dotter omges visserligen av flera parergonala intertextualitetsmarkörer, men inte någon 
av dem hänvisar explicit till den kristna syndaläran. Ska den därmed - en femte fråga - 
betraktas som en svag intertext? Även om en tolkning byggd på svag intertextualitet är 
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fullt tänkbar12, är det inte säkert att den lyckas säga något intressant eller väsentligt om 
den undersökta texten.

Jfr K Stierle, ”Werk und Intertextualität”, i: Dialog der Texte, 10ff; W Schmid, ”Sinnpotentiale der 
diegetischen Allusion. Alexandr Puśkins Posthaltemovelle und ihre Prätexte”, i: ibid, 143ff.

13 Jfr P Szondi, Einfuhnmg in die literarische Hermeneutik, red J Bollack & H Stierlin, Frankfurt/M (3) 
1988, 184f.

14 Jfr P Szondi, Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat iiber philologische Erkenntnis, Frankfurt/M 1967, 
24ff; förf:s Einfiihrung, 13f, 38, 96ff och passim; J Bollack, "Zukunft im Vergangenen. Peter Szondis 
materiale Hermeneutik”, Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 64 
(1990), 372ff, 388ff; H R Jauss, ”Zur Abgrenzung und Bestimmung einer literarischen Hermeneutik”, i: 
Text und Applikation. Theologie, Jurisprudenz und Literaturwissenschaft im hermeneutischen Gespräch, 
red M Fuhrmann, H R Jauss & W Pannenberg, MUnchen 1981, 461ff, 467ff; förf:s Wege des Verstehens, 
Miinchen 1994, 12ff. Se även H-G Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundziige einer philosophischen 
Hermeneutik, Tiibingen 1960, 290ff, 312ff, 344ff.

En tolkning av Dykungens dotter mot horisonten av den kristna hamartiologins 
intertext inbegriper, som här antytts, en lång rad metodiska svårigheter. De lösningar 
studien väljer att ge dessa problem kommer att bli avgörande för det samlade 
interpretativa arbetet. Redan Friedrich Schleiermacher påpekade att en tolknings 
metodiska premisser inte kan bestämmas av någon på förhand given teori utan endast 
genom en varsam utforskning av tolkningsföremålets specificitet.13 Flera modema 
hermeneutiker anknyter till Schleiermachers tolkningslära och understryker att den 
litterära texten själv måste utgöra tolkningens metodologiska huvudinstans och i en 
hermeneutisk kretsgång mellan metareflexion och meningsproduktion, analys och 
syntes, konstituera och korrigera sina tolkningsvillkor.14 Den utförliga metoddiskussion 
som följer härnäst ska sålunda inte fungera som ett separat, abstrakt resonemang vid 
sidan av den konkreta, meningsproducerande tolkningen utan som en organisk del av 
den. Diskussionens syfte är inte bara att fatta de grundläggande metodologiska besluten 
utan även att göra en bred rekognosering av romanens centrala betydelsefält och 
därmed ange riktningen - eller riktningarna - för det fortsatta tolkningsarbetet. De 
problem som behandlas grupperas kring två väsentliga uppgifter: att etablera 
intertexten (kap 1.1.1—1.1.10) och att fastställa den intertextuellt grundade metoden (kap 
I.2.1-I.2.7).





1 Den antropologiska systemreferensen

1.1 Parergonala markörer

I receptionen av Dykungens dotter är i synnerhet två moment iögonfallande: att 
mottagandet i hög grad inspirerats av intertextuella läsarter och att det särskilt 
framhäver en av romanens talrika intertexter, nämligen Hans Christian Andersens 
”Dynd-Kongens Datter”.

Då Birgitta Trotzigs prosadiktsamling Anima kom ut i oktober 1982 stod större 
delen av kritikerkåren fortfarande främmande för den intertextuella begreppsapparat 
som debatterats på de svenska kultursidorna tidigare under året.1 * 3 De flesta skribenter 
registrerar visserligen en kedja av främmandeord i Trotzigs prosalyrik men beskriver 
dem med de traditionella kategorierna inspiration, källa, påverkan etc. Endast ett fåtal 
recensenter uppfattar dikternas bebodda ord som ekorum, anrop, textuella nätverk. 
Trotzig är inte påverkad av, skriver Mona Vincent, utan ”upprättar en dialog” med 
andra poeter; hennes prosadikter är ”mötesplatser för hennes och andras ord och 
tonorglar för hennes egen och andras röster”."

1 Den s k kritikerdebatten inleddes av H Engdahls artikel ”Myten om litteraturen” (Dagens Nyheter 
27.5.1982) och pågick främst i Dagens Nyheter och Expressen under sommaren 1982. Intertextu- 
alitetsbegreppet diskuterades särskilt ingående i A Olssons inlägg ”Kritikern ska inte göra sig dum i 
onödan” (Dagens Nyheter 27.6.1982).

" M Vincent, ”Om världens tillstånd. Birgitta Trotzigs Anima och kluvenhetens ontologi”, Bonniers 
Litterära Magasin 52/2 (1983), 139. Jfr även K Vennberg, ”Närmare kärnan kan ingen komma", 
Aftonbladet 30.10.1982; A Palm, ”Svartsyn eller mörkerseende?”, Sydsvenska Dagbladet 29.10.1982; S 
Sem-Sandberg, ”De förintades röster, de dödas språk. Om Birgitta Trotzigs prosadikter - från 
Bilder/Ordgränser till Anima”, Vår Lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 75/5-6 (1984), 305.

3 Citaten är hämtade ur A Olsson, ”Längst ner är förvandlingen alltid möjlig”, Dagens Nyheter 
12.4.1985; S-E Liedman, "Det elementära och det människogjorda”, Sydsvenska Dagbladet 12.4.1985; C 
Svensson, ”Sparvarna på marken”, Hujvudstadsbladet 17.5.1985; G Zanton-Ericsson, ”Ur de förorättades

Då Dykungens dotter publicerades i april 1985 hade intertextualiteten däremot 
hunnit bli ett etablerat receptionsparadigm. Majoriteten av kritikerna undviker den 
positivistiska terminologin och beskriver romanens textuella släktskapsrelationer med 
intertextualitetsteorins typiska metaforik. Dykungens dotter har, heter det, ”öppnat en 
dialog” med andra texter och ”låter sig ackompanjeras” av dem. De främmande orden 
påverkar inte romanen utan ”ligger bakom” den och fungerar som ”ett slags 
klangbotten”, en bildmässig ”grogrund för den historia som återges”. Genom det 
spänningsfyllda spelet med sina undertexter får Dykungens dotter en ”ny och rikare 
betydelse” och skapar ”innebörder som inte finns i själva texten”? I merparten av 
recensionerna utvecklas intertextualiteten till en dominerande receptionsstrategi.
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Mot fonden av denna rikhaltiga intertextualitetsvokabulär ter sig kritikernas inter- 
textuella kanon förvånansvärt smal. Bland de författare som aktualiseras finns 
visserligen såväl Dante, Dostojevskij, Blomberg, Bemanos, Ahlin, Greene, Mauriac, 
Camus som Beckett4, men dessa omnämns i regel mer marginellt. Kritikernas 
intertextuella intresse upptas nästan uteslutande av H C Andersens långa konstsaga 
”Dynd-Kongens Datter”. Man konstaterar att Trotzigs roman har ”samma hårt 
pulserande hjärtslag, som i H C Andersens mörka saga”, ”anspelar på och i viss mån 
parafraserar H C Andersens saga”, ger ”sin till vår tid förlagda version av denna saga”, 
genomför ”eine subtile Exegese dieses zwischen Mythos und Vorahnung psycho- 
analytischer Einsichten sonderbar changierenden Märchens”.5 Formuleringar av den 
typen återkommer i nästan alla anmälningar av romanen. Många recensioner 
struktureras som mer eller mindre ingående jämförelser med Andersens ”Dynd- 
Kongens Datter”.

liv”, Östgöta Correspondenten 12.4.1985: G Bergsten, "1 tillvarons gränsmarker", Upsala Nya Tidning 
18.4.1985.

9 Jfr N Schwartz, "Medvetet vald obalans". Helsingborgs Dagblad 12.4.1985: B Eklundh. "En säregen 
strålkraft mitt i gyttjan", Göteborgs-Posten 12.4.1985; L Zem, "Ett mörkrets mysterium avslöjat på 
förhand”. Expressen 12.4.1985; F Alfredsson, "Hennes språk är som förtrollat”, Blekinge Läns Tidning 
12.4.1985; Svensson, "Sparvarna på marken"; K Rönnqvisth, "Som ett öppet sår”, Gefle Dagblad 
17.4.1985: L Bromander, "Tillvarons botten. Birgitta Trotzigs många dimensioner”, Arbetet 12.4.1985.

5 Citaten är hämtade ur L Brandström, "Trotzig i mänsklighetens utmarker”, Sundsvalls Tidning 
16.4.1985; 1 Nettervik, "En saga i lysande förvandling". Smålandsposten 29.4.1985; H Detering, "Christus 
im Moorland. Birgitta Trotzigs Kindergeschichte”, Frankfurter Allgemeine Zettang 26.1.1991.

6 Jfr 1 Christensen, "Streit der Leiden”, i: B Trotzig, Moorkönigs Tochter. Roman, övers J Scherzer, 
Ziirich 1990, 402ff; S Sem-Sandberg, "Sagoskimret över verklighetens lik. Anteckningar kring Birgitta 
Trotzigs roman, Dykungens dotter”, Vår Lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 76/5-6 (1985), 259ff.

7 Jfr U Olsson, ”Arttecken. Om sagan i Birgitta Trotzigs författarskap", Bonniers Litterära Magasin 
55/1 (1986), 3ff.

8 I Littberger, Dykungens dotter. Några gemensamma motiv i H. C. Andersens saga och Birgitta 
Trotzigs prosaberättelse, Växjö 1989, 38.

9 Jfr G Bergsten, "Död och pånyttfödelse. En aspekt av dysymboliken hos Birgitta Trotzig”, i: Läskonst 
Skrivkonst Diktkonst. Aderton betraktelser över dikt och diktande jämte en bibliografi över Thure Sten
ströms skrifter, red P Hellström & T Wretö, Stockholm 1987, 2 lOff.

10 H Andersson, "Litteratur som virtuell verklighet och drömvision - exemplet Dykungens dotter", i: 
Mediekulturer. Hybrider och förvandlingar, red C-G Holmberg & J Svensson, Stockholm 2004, 24. Jfr ibid, 
22ff.

Samma intertext väljs som utgångspunkt för ett par längre uppsatser om Dykungens 
dotter. Inger Christensen och Steve Sem-Sandberg uppmärksammar dubbelhets
tematiken i Andersens saga och visar hur den både utvecklas och omformas i Trotzigs 
roman.6 Ulf Olsson behandlar den genrepoetiska dialogen mellan de två texterna och 
finner att intertextens saąomonster blir groteskt överklottrade i romanens norm
upphävande genrediskurs.7 Inger Littberger gör en systematisk genomgång av 
motiviska likheter mellan ”Dynd-Kongens Datter” och Dykungens dotter och kommer 
fram till att Trotzig ”nyanserar och vidareutvecklar Andersens svart-vita betraktelse
sätt”.8 Gunilla Bergsten konstaterar att dysymboliken i de båda verken förenar positiva 
och negativa konnotationer och fungerar som ett uttryck för dödens och uppståndelsens 
mysterium.9 Helen Andersson påstår att Trotzigs roman utgör ”en hybridform”, som 
låter sitt ”realistiska språk” regleras av konstsagans monster- och dubbelgångarmotiv, 
centralt för både ”Dynd-Kongens Datter” och andra romantiska, av sagans drömvärld 
inspirerade verk.10 Anders Tyrberg, som ägnar Dykungens dotter ett längre kapitel i sin 
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monografi Anrop och ansvar, menar att valet av ”Dynd-Kongens Datter” som 
romanens tydligast markerade intertext ingår i ett direkt läsartilltal från författarens 
sida och därmed åtnjuter den auktoriala bekännelsens status. En särskilt viktig plats i 
denna intertextuellt-illokutionära författaranvisning tilldelar han ett par av sagans 
motiv: människans dubbelhet, förvandlingen, fångenskapen etc.11 * Att den danska 
konstsagan är den centrala intertexten i Dykungens dotter hävdas även i flera 
litteraturvetenskapliga studier som primärt undersöker Andersens text.1_

11 Jfr A Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin, Göran Tunström, Birgitta 
Trotzig, Torgny Lindgren, Stockholm 2002, 222ff. Se även B Larsson, ”Solen kysser gyttjan - ett möte med 
Birgitta Trotzigs roman Dykungens dotter", i: Speglingar. Svensk 1900-talslitteratur i möte med biblisk 
tradition, red S Klint & K Syreeni, Skellefteå 2001, 179ff.

Jfr t ex W Heizmann, ”Der Schlammkönig und seine Tochter. Mythos, Psychologie und 
Erzähiverfahren in H. C. Andersens Dynd-Kongens Datter”, skandinavistik 25/1 (1995), 21.

13 U Siljeholm, ”Fascinerande rikedom och stor stilistisk kraft”, Vestmanlands Läns Tidning 12.4.1985.
14 U F Johansson, ”Vi växer ur nederlagen!”, Kvällsposten 11.4.1985. Jfr även bl a C Nyström, ’”Ett 

mästerstycke i särklass’”, Norrköpings Tidningar 12.4.1985; 1 Martinell, "Birgitta Trotzigs reningsbad”, 
Aftonbladet 12.4.1985; G Strömberg, ”Vidunderlig berättelse av Birgitta Trotzig”, Ystads Allehanda 
23.5.1985; Sem-Sandberg, ”Sagoskimret över verklighetens lik”, 260; Tyrberg, 222f.

15 Jfr t ex Broich, ”Formen”, 33ff; A Rothe, Der literarische Titel. Funktionen, Formen, Geschichte, 
Frankfurt/M 1986, 34ff, 299ff och passim; W Karrer, ”Titles and Mottoes as Intertextual Devices”. i: 
Intertextuality, red H F Plett, Berlin-New York 1991, 122ff.

16 Jfr U Broich, ”Intertextualität in Fieldings Joseph Andrews", i: lntertextualität, 262ff.

Valet av ”Dynd-Kongens Datter” som romanens grundläggande intertext motiveras 
i regel med hänvisning till parergonala markörer i Dykungens dotter. Skribenterna 
noterar att romanen lånar sin titel från Andersens saga. Undertiteln En bamhistoria 
brukar tolkas som en vink åt samma håll: den finns där för att kopplingen till sagan 
”ska bli ännu tydligare”.13 Som en särskilt stark hänvisning till Andersen uppfattas 
baksidestexten, där författarinnan återkommer till sin bamdomsläsning av ”Dynd- 
Kongens Datter” och sätter den i direkt förbindelse med sin roman. ”Birgitta Trotzig”, 
heter det i en typisk formulering, ”säger själv, att det är hennes fläckvisa minnen av 
den gamla H C Andersen-sagan om dykungens dotter som fått ange temat i boken”.14 
Baksidestextens loci - ”reflex”, ”minne”, ”underliggande karta” - parafraseras flitigt 
av skribenterna.

Denna intertextuella fixering vid Andersens saga förvånar knappast. De 
intertextuella signaler som placerats i parergonala textelement - titel, undertitel, 
parergonal författarkommentar etc - tillhör de allra tydligaste och åtnjuter en speciell 
status.15 I Fieldings Joseph Andrews, för att anföra ett intressant exempel, får olika 
parergonala inslag mobilisera var sin intertext. Titelns Joseph refererar till den 
gammaltestamentlige Josef, Andrews till Richardsons hjältinna Pamela Andrews och 
undertiteln Writt en in Imitation of the Manner of Cervantes, Author of Don Quixote till 
romanen om riddaren av den sorgliga skepnaden.16 I Dykungens dotter däremot pekar 
både titeln, undertiteln och baksidestexten mot en och samma intertext. Denna massiva 
receptionssignal förstärks ytterligare genom att baksidestexten har signerats med 
författarinnans namn.

Den fråga man måste ställa sig är emellertid om ”Dynd-Kongens Datter” verkligen 
utgör romanens viktigaste intertext. En lång rad intertextualitetsteoretiker - Laurent 
Jenny, Wolf-Dieter Stempel, Manfred Pfister, Charles Grivel m fl - varnar för att söka 
textens centrala intertexter på de yttre homologiemas nivå. Intertextemas intensitet 
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stiger, hävdar de, ju djupare de kodas in i den aktuella textens struktur. De starkaste 
intertextema - Jenny kallar dem arketexter - är inte automatiskt synliga för läsaren 
utan måste blottläggas i en hermeneutisk eller strukturalistisk analys.17 Också de 
parergonala markörerna kan vara bärare av ett sådant arketextuellt referensnät; deras 
explicita litterära allusioner fungerar ofta som en ironisk slöja som döljer starkare och 
betydelsefullare intertexter.18 19

17 Jfr Jenny, 262ff: W-D Stempel, "Intertextualität und Rezeption”, i: Dialog der Texte, 105: Pfister. 
"Konzepte”, 19, 25ff; Grivel. "Serien”, 64ff: Markiewicz, 251, 254ff; R-A de Beaugrande & W L Dressler, 
Einfiihrung in die Textlinguistik. Tubingen 1981, 188; J Culler, "Presuppositions and Intertextuality". 
Modem Language Notes 91/6 (1976), 1388ff. Distinktionen mellan ytliga och djupa intertexter uppvisar 
vissa likheter med den hermeneutiska distinktionen mellan textens "yta” och "djup”; jfr t ex R Herzog, 
”Non in sua voce. Augustins Gespräch mit Gott in den Confessiones - Voraussetzungen und Folgen", i: 
Das Gespräch, 233, 247ff. Intertextens hermeneutik granskas kritiskt i Genette, Palimpsestes, 16.

18 De parergonala markörernas intertextualitetsstrategier diskuteras i R Griibel, ”Die Geburt des Textes 
aus dem Tod der Texte. Strukturen und Funktionen der Intertextualität in Dostoevskijs Roman "Die Briider 
Karamazov' im Lichte seines Mottos", i: Dialog der Texte, 233ff; D Rolle, 'Titel und Uberschrift. Zur 
Funktion eines literarischen Elements”, Gutenberg-Jahrbuch 61 (1986), 287ff: G Genette, "Structure and 
Functions of the Title in Literaturę”, Critical Inquiry 14/4 (1988), 708ff: Rothe, 40ff, 311 ff: Karrer. 
"Titles”, 122ff; Broich, "Formen", 33ff.

19 Jfr N G Nilsson, ”'Den årstid där evigheten börjar’”, Sydsvenska Dagbladet 7.4.1985.
20 I Österberg, "Birgitta Trotzig - lidandets visionär”, Vasabladet 1.6.1986.
'* K Vennberg, "Med ord ur smärtans ordlösa dialekt. Om Birgitta Trotzigs Dykungens dotter”, 

Bonniers Litterära Magasin 54/2 (1985), 142. Jfr ibid, 142ff.

Det är inte bara denna teoretiska insikt som väcker misstankar mot ”Dynd-Kongens 
Datter” som romanens grundläggande intertext. Redan en preliminär genomgång av 
romanens parergonala markörer visar att de på många plan ifrågasätter Andersensagans 
intertextuella företräde. Vissa element i romanens parergonala korpus, t ex de två 
mottona, aktualiserar inte (i alla fall inte direkt) Andersens saga utan helt andra 
intertexter. I en annan text med parergonal status - en intervju publicerad i samband 
med utgivningen av romanen - tilldelar Trotzig ”Dynd-Kongens Datter” en 
underordnad plats. Hon medger visserligen att hennes roman anknyter till sagans tema 
och vissa av dess bilder, men tillägger att det utnyttjade sagomaterialet egentligen inte 
är specifikt andersenskt utan tillhör mänsklighetens urgamla allmängods. Lika 
nedtonad är den andersenska intertextens betydelse i en intervju tryckt ett år efter 
Dykungens dotter. Trotzig betonar att hennes roman ”inte är någon parafras”. Hon läste 
sagan som barn och den ”fanns där någonstans i bakhuvudet. Titeln kom efteråt”.20 * 
Författarinnans baksidestext, som starkare än andra parergonala markörer befäster den 
andersenska intertextens auktoritet, ersätts i de senare pocketutgåvoma av en 
redaktionell notis som överhuvudtaget inte nämner Andersens saga. I de senaste 
pocketeditionema får också förstautgåvans omslagsbild - en padda vid kärret - ge plats 
åt en illustration som mycket svagare associerar till ”Dynd-Kongens Datter”.

Den parergonala korpusens i själva verket motsägelsefulla intertextuella informat
ioner kan bemötas på olika sätt. I sin recension av Dykungens dotter väljer Karl 
Vennberg att marginalisera romanens parergonala intertextualitetssignaler. Han kallar 
undertiteln ”förrädisk” och nämner varken baksidestexten eller Andersens saga.'1 En 
annan möjlig - och fruktbarare - väg är att underkasta romanens parergonala markörer 
en ny och mer ingående granskning. Om intertextualitetsteoretikema har rätt, döljer 
romanens parergonala Andersenallusioner referenser till andra och centralare inter
texter.
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Den andersenska intertexten aktualiseras tydligast i förstautgåvans baksidestext, 
som i sin helhet lyder:

Hur skriver man?
Saker och ting dyker upp i medvetandet. Landskap, rum, gator, ansikten. Lös

ryckta, till att börja med sammanhangslösa fragment. Först så småningom avslöjar 
sig helheten de kom ur, den underliggande kartan.

En av de saker som på detta sätt med envishet dök upp i mitt medvetande, var 
berättelsens titel. Dykungens dotter - så heter ju en av HC Andersens långa sagor. 
Jag läste den som bam, men minnet av den - snarare: reflexerna från den - har 
fortsatt att verka i mig. Det är sagan om en varelse halvt djur halvt människa, bam 
till prinsessan i svanhamn från Egypti land med dykungen som bor i kärrets djup. 
Hon är dubbelnaturen: kämpande människa om dagen, skuldlöst groddjur när natten 
faller på. Efter detta väsen av natt och dag, undergång och uppståndelse, sagans 
gestaltning av själens metamorfoser, har jag velat namnge min berättelse.

Birgitta Trotzig22

22 Här liksom i sidhänvisningarna inom parentes i den löpande texten åsyftas, om inte annat anges, 
romanens första utgåva: B Trotzig, Dykungens dotter. En bamhistoria, Stockholm 1985.

23 Tyrberg, 223.
24 Sagans motiviskt-symboliska rikedom kartläggs i W Michelsen, ”Dynd-Kongens Datter - en 

fprkristen myte om menneskenaturen”, i: Guldalderstudier. Festskrift til Gustav Albeck den 5. juni 1966, 
red H Hpirup, A Jprgensen & P Skautrup, Aarhus 1966, 155ff; H Topspe-Jensen, Buket til Andersen. 
Bemcerkninger til femogtyve Eventyr, Kpbenhavn 1971, 155ff; A Duve, Symbolikken i H. C. Andersens 
eventvr, Oslo 1967, 262ff: E Nyborg, Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie, 
Kpbenhavn (2) 1983, 170ff.

25 Gregorius av Nazians, Oratio 38,11 (PG 36.324). Om inte annat anges har de anförda textfragmenten 
översatts till svenska i egen regi.

Lika gärna som en hänvisning till ”Dynd-Kongens Datter” kan denna text läsas som en 
varning för en alltför enkel koppling till den andersenska konstsagan. Trotzig ger i 
baksidestexten, påstår Tyrberg, ”en preliminär tolkning av sin egen roman i förhållande 
till denna saga”.23 I själva verket tolkar baksidestexten inte bara romanen utan också 
sagan. Den karta som avtecknar sig i författarinnans minne förhåller sig starkt selektiv 
till ”Dynd-Kongens Datter”. Av de många strukturelement som vävs samman i 
Andersens rikt orkestrerade verk24 25 fäster sig författarinnan egentligen bara vid ett - 
huvudfigurens märkliga natur. Det är inte efter sagan i sig utan efter ”detta väsen av 
natt och dag” hon vill uppkalla sin berättelse. Trotzigs baksidestext varken nämner 
Helgas namn eller återger hennes konkreta livshistoria. I stället beskrivs hon med 
påtagligt abstrakta, universaliserande termer: varelse, natur, människa, väsen, djur.

I baksidestextens centrum ställs således den antropologiska problematiken. Som 
mest utmärkande för den andersenska sagofigurens natur betraktas hennes dubbelhet. 
Större delen av baksidestextens retoriska energi ägnas åt att framhäva just detta drag. 
De parallelliserade antiteser som gång på gång fixerar Helgas kluvenhet utnyttjar 
konsekvent en kristen vokabulär: skuld, uppståndelse, själens förvandling etc. Till den 
kristna föreställningsvärlden hänvisar även själva dubbelhetstanken, som är en av 
huvudidéema i den kristna antropologin. Då kyrkofäderna försöker ge den mest 
koncisa definitionen av den mänskliga naturens egenart, stannar de alltid vid dess 
kluvna karaktär. Människan är, menar Gregorius av Nazians, ”förgänglig och odödlig, 
synlig och andlig, mittemellan storhet och låghet, ande och kött”. Gregorius av Nyssa 
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skriver på ett likartat sätt att människan ”bildar en mittpunkt mellan två mot varandra 
stående ytterligheter: den gudomliga och immateriella naturen och det själlösa och 
djuriska livet”.26 Andra kyrkofäder formulerar liknande antiteser och placerar 
människan mellan jord och himmel, mellan dy och stjärnor, mellan egenkärlek och 
gudskärlek, mellan skuld och oskuld etc.27 28 Den katolska kyrkan ger tanken fömyad 
aktualitet genom att införa den i andra Vatikankonciliets dokument. I pastoral
konstitutionen Gaudium et spes beskrivs människan som ”inom sig själv kluven” (”in 
seipso divisus”): ”Därför framstår människomas hela liv, individuellt och kollektivt,

26 Gregorius av Nyssa, De hominis opificio 16 (PG 44,181).
27 Jfr t ex Origenes, In Lucam homiliae 39 (GCS 9,219f); Augustinus, Enarrationes in Psalmos 64,2 (PL 

36,7730; Lactantius, Liber de ira Dei 15 (PL 7,123f); Boethius, Philosophiae consolationis 4,4 (CSEL 
67,92); L Scheffczyk, Einfiihrung in die Schöpfungslehre, Darmstadt 1975, 73ff; P Evdokimov, 
Prawosławie (L'Orthodoxie), Warszawa 1964, 64ff; E Dinkler, Die Antliropologie Augustins, Stuttgart 
1934, 93ff, 127ff.

28 Gaudium et spes 13 (D 4313), det längre citatet efter Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution. 
Kyrkan i världen av idag. Gaudium et spes, övers A Rask, Uppsala 1968, 34. Jfr J Mouroux, ”Situation et 
signification du chapitre I. La Dignité de la personne humaine", i: L’Eglise dans le monde de ce temps. 
Constitution pastorale "Gaudium et spes". red Y M-J Congar & M Peuchmaurd, Paris 1967, II, 229ff. 
Människonaturens dubbelhet är även en central tanke hos Vaticanum II:s ledande teologer. Jfr t ex H de 
Lubacs skrifter: Catholicisme. Les aspects sociaux du dogme, Paris 1938, 295ff; Le Mystére du sumaturel. 
Paris 1965, 135ff; Entretien autour de Vatican II. Souvenirs et Reflexions, Paris 1985, 27ff.

29 Sambandet mellan Trotzigs roman, Andersens saga och den kristna antropologin tangeras i Sem- 
Sandberg, "Sagoskimret över verklighetens lik”, 262ff; Tyrberg, 222ff; Andersson, ”Litteratur som virtuell 
verklighet”, 27f.

10 E Franki, ”Processa mot Gud - det tycker jag är en utmärkt inställning!”. Expressen 28.12.1972.

-)O

som en dramatisk kamp mellan gott och ont, mellan ljus och mörker”.' H C Andersens 
saga är med andra ord inte den enda intertext som aktualiseras i romanens baksidestext. 
Bakom de explicita hänvisningarna till den andersenska intertexten döljer sig refer
enser till den kristna föreställningsvärlden. ”Dynd-Kongens Datter” utnyttjas i bak
sidestexten för att inleda en dialog med den kristna antropologin.29

Detta speciella förhållande mellan den andersenska intertexten och den kristna 
antropologin bekräftas i flera av Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden. 1 en intervju 
publicerad samma år som Sjukdomen berättar hon att hon ”hittat en H C Andersen- 
bok” där hon hade ”strukit för vissa saker” när hon ”var liten”. De markerade 
passagerna har, visar det sig, alltjämt relevans för henne: ”jag ser ju att jag var 
densamma redan då. Det jag strök för kunde nästan vara plockat ur mina böcker”. 
Precis som i baksidestexten gör Trotzig en stark koppling mellan Andersenboken och 
den antropologiska problematiken. De fragment hon strukit för illustrerar, menar hon, 
hennes ”aspekt på livet”, hur hon ”uppfattar människan”. Att markeringarna fortfar
ande känns aktuella vittnar om att Trotzig ”alltid sett människorna så, redan som barn”. 
Längre fram i intervjun konkretiseras denna människosyn med en utpräglat kristen 
vokabulär: Agnus Dei, Kristustemat, lidandet, martyrernas lovsånger etc. Andersen- 
bokens ”aspekt på livet” visar sig ha en tydligt kristet-antropologisk halt.30

Samma typ av kristet-antropologiska kopplingar gör Trotzig i sina uttalanden om 
sagogenren. Hennes sagoförståelse står långt från Max Liithis fenomenologiska eller 
Vladimir Propps formalistiskt-strukturalistiska sagoteorier och desto närmare den 
romantiska, möjligen också den jungianska sagouppfattningen, som båda framhäver 
sagans djupa samband med myten och religionen. I den självbiografiska artikeln ”Dikt 
och ideologi. Hållpunkter” menar författarinnan att ”religionen utan någon särskild 
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skarp gräns mot mytema, sagoma, magin - är det djupast sammanfattande medlet för 
verklighetstillägnelse”.31 I artikeln ”Bildtecken och verklighet” sammanförs ”myternas, 
sagomas, de gemensamma biidemas värld” med det paulinska begreppet mysterium.32 
Sagornas och religionens förhållande till varandra utreds närmare i essän ”Tömrosa”. 
En av dess intentioner är att beskriva sagan som bärare av antropologins grund
problematik. Sagans teckenbilder, hävdar Trotzig, tränger förbi den förvirrande 
mångfalden av ”skenbart innehållslösa dagar”, når fram till ”otillgängligt dolda skikt 
av den mänskliga varelsens verklighet” och avslöjar människans ”innersta strävan, 
innersta drama”.33 En annan av essäns strategier är att underkasta denna allmän
mänskliga problematik en kristen tolkning. Tömrosa betraktas som ”någon som är 
sammansatt, kluven”.34 Hon står mellan dag och natt, naturvärld och änglavärld, 
fångenskap och frihet. Tömrosas motsägelsefulla natur stelnar inte till någon statisk 
struktur utan bildar en historia, ett ständigt pågående förvandlingsdrama. Meta
morfosen når sin kulmen då Tömrosa genom döden överskrider sin dubbla naturs 
begränsningar. Den utvalde, ”han som kommer för att befria den sovande”35, väcker 
både henne och förtrollningens andra offer ur döden och leder dem från dödssömnens 
till den rena frihetens rike. Denna övergång från död till liv kan inte beskrivas med 
logiska formler utan framstår som ett obegripligt, paradoxalt mysterium. Alla de 
element Trotzig hittar i sagan om Tömrosa - människans dubbelhet, livets drama- och 
förvandlingskaraktär, det mänskliga mysteriets paradoxalitet, befrielsen genom döden, 
frälsarens nedstigande i dödssömnens rike etc - bildar grundpelare i den kristna synen 
på människans existens. Historien om den sovande prinsessan - liksom flera andra 
sagor som författarinnan nämner - görs i essän till symboliska framställningar av den 
kristna antropologins idévärld.

31 B Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, Ord och Bild 84/7-8 (1975), 360.
32 B Trotzig, "Biidtecken och verklighet”, i: förf:s Utkast och förslag. Essayer, Stockholm 1962, 85f. 

Jfr även förf:s ”Artur Lundkvist. Fantasins slott och vardagens stenar”, i: förf:s Porträtt. Ur tidshistorien, 
Stockholm 1993, 148; A Pleijel, ”Människan, skapelsen, skapandet. Ett samtal med Birgitta Trotzig”, Ord 
och Bild 91/1 (1982), 16.

33 B Trotzig, ”Tömrosa”, i: förf:s Utkast och förslag, 141, 143. Jfr även Trotzigs text på innerfliken i 
förfrs Dubbelheten. Tre sagor, Stockholm 1998.

34 Trotzig, ”Tömrosa”, 147.
35 Ibid, 151.
36 Jfr J Bolte & [J] G Polfvka, Anmerkungen zu den Kinder- und Hausmärchen der Briider Grimm, 

Leipzig 1913ff, 1,434ff.
37 Den allegoriskt-figurativa exegestekniken diskuteras i H de Lubac, Exégése médiévale. Les quatre 

sens de TÉcriture, Paris 1959ff, I, 391ff och passim; forf:s Geist aus der Geschichte. Das Schrift- 
verständnis des Origenes, Einsiedeln 1968, 170ff; E Auerbach, ”Figura”, i: förf:s Gesammelte Aufsätze zur 
romanischen Philologie, red G Konrad, Bem-Miinchen 1967, 55ff. Kristna omtolkningar av homeriska 
myter behandlas bl a i H Rahner, Griechische Mythen in christlicher Deutung. Gesammelte Aufsätze, Zilrich 
1945, 355ff, 467ff och passim; R Browning, ”Homer in Byzantium”, Viator. Medieval and Renaissance 
Studies 6 (1975), 25ff; H Hunger, ”Allegorische Mythendeutung in der Antike und bei Johannes Tzetzes”, 
Jahrbuch der Österreichischen Byzantinischen Gesellschaft 3 (1954), 46; M Simon, Hercule et le 

Folksagan om Tömrosa har ursprungligen ingen kristen anknytning.36 I Trotzigs 
essä omformas den till en berättelse om det kristna människomysteriet med hjälp av en 
tolkningsstrategi som i stor utsträckning påminner om den medeltida, figurativt- 
allegoriska utläggningstekniken. Precis som grekiska och latinska kristna auctores gör 
Gamla Testamentets Josef, Moses, Elisa, David etc såväl som några av Homeros 
mytiska hjältar till figurabilder för Kristus37, tolkas Tömrosas sagoprins som en bild av 
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den hemlighetsfulle frälsaren. Baksidestexten i Dykungens dotter behöver inte ta till 
sådana avancerade hermeneutiska tekniker för att omvandla ”Dynd-Kongens Datter” 
till en exponent för antropologiska trossanningar. Andersens saga bygger i hög grad på 
den kristna människoläran. Den bearbetar bibliska citat, aktualiserar kristna genrer och 
symboler, anspelar på etablerade teologiska föreställningar.38 Den kristna antropologin 
är redan inkodad i den andersenska sagan, och baksidestextens uppgift blir att 
synliggöra denna i intertexten inbyggda intertext.

Christianisme, Strasbourg-Paris 1955, 32ff, 47ff, 75ff och passim; H Belting, Bild und Kunst. Eine 
Geschichte des Biides vor dem Zeitalter der Kunst, Munchen (2) 1991, 300; W Schiitz, Geschichte der 
christlichen Predigt, Berlin-New York 1972, 33, 49.

38 Jfr Topspe-Jensen, 168f, 179; Michelsen, 158, 171ff: Heizmann. 23.
39 Bergsten, "Död och pånyttfödelse”, 202.
40 Skillnaden mellan Septuagintas och Vulgatas version diskuterar bl a Augustinus i De civitate Dei 

13,24 (PL 41,399) och De Genesi ad litteram 6,l,lff (PL 34,339ff). Vulgatas ordval aktualiseras även i 
Andersens saga genom prästens parafras av 1 Mos 3:19: ”'Af Dynd, af Jord est Du kommen, - af Jord skal 
Du igjen opstaae!’” (H C Andersen, "Dynd-Kongens Datter”, i: förf:s Eventyrog Historier. Kritisk udgave, 
red H Brix & A Jensen, Kpbenhavn (3) 1943, III, 307).

41 Jfr H Lamparter. Das Buch der Psalmen, Stuttgart (2) 1961 ff. 1. 207, 332ff: förf:s Prophet wider 
Willen. Der Prophet Jeremia, Stuttgart 1964. 379ff: H-J Kraus. Psalmen, Neukirchen 1960.1, 480ff.

42 Jfr t ex Athanasius, Expositiones in Psalmos 68 (PG 27,305ff); Hieronymus, Commentariorum in 
Zachariam prophetam 2,9,1 lf (CC 76A.832); Caesarius av Arles, Senno 130.1 (CC 103,535). Denna 
figurativa tolkning diskuteras i Lamparter, Das Buch der Psalmen, I, 332.

43 Tertullianus, De Resunectione camis 6 (PL 2.802).

Även romanens andra parergonala markörer döljer hänvisningar till den kristna 
antropologin. I baksidestexten lägger Trotzig särskild emfas på ”berättelsens titel” som 
”med envishet dök upp” i hennes medvetande. Formuleringen dykungens dotter aktu
aliserar en rad komplexa antropologiska idéer inte minst genom själva dybilden. I en 
uppsats om dymotivet hos Birgitta Trotzig hävdar Gunilla Bergsten att dyn i den 
kristna traditionen har en relativt begränsad betydelse och uttrycker ”något enkelt och 
entydigt negativt”.39 Redan en flyktig genomgång av de centrala antropologiska 
källorna visar dock att den kristna dysymboliken utmärker sig genom en sällsynt 
semantisk sammansatthet och rekapitulerar hela den ambivalenta kristna människo
bilden. Den gammaltestamentliga korpusen ger dyn två viktiga innebörder, som 
tillsammans summerar den adamitiska människans öde. I Vulgataöversättningen av 1 
Mos 2:7 skapas människan inte av ”stoft från jorden” - detta är bl a Septuagintas 
version - utan ”de limo terrae” (”av Jordens dy”). Dyn är, vid sidan av Guds livsande, 
människonaturens primära substans.40 Då människan avfallit från Gud blir dyn till en 
bild av synd, ondska, lidande, död. I Ps 69:3 har det adamitiska jaget sjunkit ned ”in 
limo profundi” (Vulg Ps 68:3, ”i djup dy”) och ropar med förtorkad strupe efter sin 
frälsare.41 Till dessa två gammaltestamentliga betydelser fogar kyrkofäderna en tredje. 
De hänvisar till Kristus mänskliga dykropp och hans liv i lidandets dyvärld och 
konstaterar att dyn genom detta djupa samband med inkarnationen även blir till en 
paradoxal symbol för människans frälsning. Jeremias i brunnens dy (Jer 38:6) och 
David i nödens djupa dy (Ps 69:3) tolkas som figurabilder för frälsaren.42 ”Ty vad dyn 
än gestaltats till”, skriver Tertullianus, ”föresvävade därvid alltid tanken om Kristus”.43 
Flera patristiska texter sammansmälter dyns tre antropologiska grundbetydelser till en 
enda förtätad bild. I Augustinus kommentar till Ps 69 (Vulg Ps 68) är dyn på en gång 
människans ursprungsstoff, syndens djupa dy och den mystiska substans som genom 
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Kristus lidande förvandlas till guld och ”himmelsk boning”.44 Människans hela 
frälsningsdrama sammanpressas i en enda dybild.

Augustinus, Enarrationes in Psalmos 68,4 (PL 36,843).

På ett liknande sätt hänvisar även romanens övriga parergonala element - 
undertiteln, mottona etc - till det kristna människomysteriet. Medan Andersens saga 
inte aktualiseras av mer än ett par paratexter i Dykungens dotter, får den kristna 
antropologins intertext ett enhälligt stöd av romanens samlade parergonala korpus.



1.2 Intertextuella intensitetskriterier

Den intertextuella dialog med den kristna människoläran som de parergonala 
markörerna i Dykungens dotter inleder utvecklas med oerhörd energi i själva 
romantexten. Vilket intensitetskriterium man än väljer visar sig kristendomens 
antropologi vara en långt starkare intertext i Trotzigs roman än Andersensagan.

Av i första hand tolkningspraktiska skäl har intertextualitetsteoretiker valt att skilja 
mellan starkare och svagare intertextualitet och utarbetat kriterier för hur man kan 
jämföra intertextemas intensitet i den aktuella texten.1 2 Ett möjligt sätt att mäta 
intertextemas styrka är att undersöka deras referentialitetsmodus. Till grund för 
kriteriet ligger den lingvistiska distinktionen mellan ”use” och ”refer to”. Intertexten är 
desto intensivare, ju mer den faller under ”refer to”-kategorin. En central fråga i 
Trotzigs sagoestetik är den referentiella relationen mellan sagan och den kristna 
antropologin. Som redan nämnts betraktar hon sagan inte som en självtillräcklig 
signifié utan som en signifiant - ett ”arttecken”, en ”analogi, bild, antydning”' etc - 
som refererar till antropologiska grundsanningar. Ett liknande referensförhållande 
mellan sagan och den kristna människoläran råder i Dykungens dotter. Flera skribenter 
har noterat att romanens förvandlingsscener anspelar på Helgas metamorfoser i ”Dynd- 
Kongens Datter”.3 * Som Andersenforskningen i sin tur demonstrerat hänvisar sagans 
förvandlingsmotiv direkt till den kristna förvandlings- och förlossningsproblematiken/ 
Dykungens dotter aktualiserar denna kristna föreställningsvärld inte minst genom att 
koppla sina Andersenallusioner till påskens förvandlingsvokabulär. Romanen utnyttjar 
sin intertextuella dialog med ”Dynd-Kongens Datter” för att aktivera den kristna 
antropologins grundbetydelser. Medan den andersenska intertexten i hög grad faller 
under ”use”-kategorin, kan de kristet-antropologiska reminiscenserna i Dykungens 
dotter mest adekvat beskrivas med ”refer to”-begreppet.

1 De intensitetskriterier som åberopas i det följande hämtas från Pfister, ”Konzepte”, 25ff; de 
Beaugrande & Dressler, 188: Jenny, 262ff; Markiewicz. 255ff.

2 Trotzig, ”Tömrosa", 143, 145.
’ Jfr t ex Littberger, 16ff; Christensen, 402ff; Liedman, "Det elementära och det människogjorda”.
J Jfr Topspe-Jensen, 168f.
5 Jfr t ex Biblia Patristica. Index des citations et allusions bibliques dans la littérature patristique, red J 

Allenbach m fl. Paris 1975ff, III, 172f, IV, 163f, V, 218. VI, 121 f.

Ytterligare ett inom intertextualitetsforskningen ofta utnyttjat intensitetskriterium är 
intertextens semantiska kapacitet. Intertexten är desto starkare, ju fler betydelser den 
lyckats ackumulera, ju mer den utvecklats, bearbetats och modulerats under sin 
receptionshistoria. Knappast någon annan västerländsk intertext har under historiens 
gång traderats, omtolkats och nyanserats så starkt som den kristna antropologin. 
Andersens kristet inspirerade ”Dynd-Kongens Datter” kan betraktas som en länk, om 
än blygsam, i denna omfattande betydelseproducerande receptionsprocess. I den korta 
passagen om Lajlas dop citerar Trotzigs roman Ps 69:3: ’”jag har sjunkit ner i djup dy / 
där ingen botten är’” (44). Denna gammaltestamentliga locus har tolkats och bearbetats 
inte bara i den nytestamentliga textkorpusen (t ex Matt 27:34, Luk 23:36, Joh 15:25) 
utan också av en lång rad kyrkofäder, teologer och skönlitterära författare.5 Thomas av 
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Aquino kommenterar bibelfragmentet minst sex gånger.6 Föga förvånande har inget 
textställe i Andersens konstsaga kumulerat samma semantiska rikedom.

6 Jfr R Busa, Index Thomisticus. Sancti Thomae Aquinatis opernm omnium indices et concordantiae, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1974ff, XXXVI, 813. Till de intressantaste kommentarerna hör In Psalmos Davidis 
Expositio 39; In Threnos Jeremiae Expositio 2,9; In Epistolam ad Ephesios Expositio 2,1.

7 Jfr t ex Littberger, lOff, 23ff, 32ff och passim; Bergsten, ”Död och pånyttfödelse”, 210ff; Tyrberg, 
223ff; Andersson, ”Litteratur som virtuell verklighet”, 22ff samt de redan åberopade recensionerna av 
Nettervik, Liedman, Rönnqvisth, Schwartz, Strömberg och Zem.

8 Jfr t ex H C Andersen, ”Skrubtudsen”, i: förf:s Eventyrog Historier, V, 58ff.
9 Jfr Bolte & Polfvka, I, lff, II, 36, 242, 270, III, 60; L Röhrich, ”Der Froschkönig und seine 

Wandlungen”, Fabula. Zeitschrift fur Erzählforschung 20 (1979), 170ff.
10 Jfr A Ekenvall, ”Groddjuren som fruktbarhetssymboler”, i: Kvinnomystik och kvinnopolitik. 

Kvinnohistoriska studier, red G Qvist, Göteborg 1974, 18ff, 34ff; P Gerlach, ”Kröte, Frosch”, i: LCI, II, 
676f; J B Russell, The Devil. Perceptions of Evil from Antiquity to Primitive Christianity, Ithaca-London 
1977, 217; V Pöschl m fl, Bibliographie zur antiken Bildersprache, Heidelberg 1964, 479.

" Jfr t ex L Charbonneau-Lassay, Le Bestiaire du Christ. La mystérieuse emblématique de Jésus-Christ. 
1157 figures gravées sur bois par 1’auteur, Bruges 1940, 827; Bolte & Polivka, III, 91; [Jacobus de 
Voragine), Jacobi a Voragine Legenda aurea. Vulgo historia Lombardica dicta. Ad optimorum librorum 
fidem, red T Graesse, Vratislaviae (3) 1890, 376f.

Intertextens intensitet kan även avläsas ur signalernas varierande pregnans. De 
intertextuella markörerna är desto starkare, ju konturskarpare de avtecknar sig och ju 
entydigare de aktualiserar en bestämd intertext. De forskare och kritiker som fokuserar 
dialogen mellan Dykungens dotter och ”Dynd-Kongens Datter” räknar upp en rad 
element i Trotzigs roman som de bedömer som andersenska: dy, kärr, paddor, alar, 
svanar, magiska blommor, resor i tid och rum, mörklagda varelser i förvandling etc.7 
Men man kan undra hur självklara dessa kopplingar till just ”Dynd-Kongens Datter” 
skulle vara, om romanen saknat sina paratextuella upplysningar. Paddan exempelvis 
återkommer i flera av Andersens sagor8 samt i talrika folksagor, där den får fylla 
ungefär samma funktioner som i ”Dynd-Kongens Datter”.9 Paddan spelar även en 
viktig roll i den kristna ikonografin, där den representerar både negativa fenomen - 
djävulen, demonerna, lasterna - och kroppens uppståndelse.10 Flera av romanens 
paddbilder har endast en svag motsvarighet i Andersens saga men desto starkare i 
andra paddintertexter. Då flickan öppnar munnen i skolan kryper ”det bara ut något 
som tjocka paddor” (150). I ”Dynd-Kongens Datter” finns inte den bilden mer än 
indirekt. Paddor som kryper ut ur de orena andamas och människomas munnar utgör 
däremot ett stående motiv i en mängd kristna legender och apokryfer samt i kristen 
konst.11 Var och en av dessa intertexter skulle med stor sannolikhet kunna hota 
Andersensagans privilegierade ställning bland romanens paddreferenser, om inte 
baksidestexten i samspel med första upplagans omslagsbild riktade läsarens 
uppmärksamhet mot paddan i ”Dynd-Kongens Datter”. Romanens referenser till den 
kristna antropologin är däremot så framträdande att de inte behöver några parergonala 
förtydliganden. En lång rad av de många citat romantexten rymmer kan utan problem 
återföras på Bibeln. Bilder som Guds kropp i en krans av bloddroppar (233), ljuset i 
grottan (168), Kristus vadande i vattnet (169) eller den förtärande elden över jorden 
(129) låter sig lätt identifieras som bibliska. De kristet-antropologiska allusionerna i 
Dykungens dotter utmärker sig alltså genom en avsevärt högre pregnans än de 
andersenska.

Ännu ett sätt att mäta intertextens intensitet är att undersöka den strukturella 
mångfald som intertexten manifesterar sig genom i den aktuella texten. Ju fler ut
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trycksformer intertexten antar, desto starkare är den. Även i det avseendet bildar den 
kristna antropologin en starkare intertext i Dykungens dotter än Andersens saga. Vilken 
typologi man än väljer visar sig de kristna markörerna täcka hela spektrumet av 
typologins intertextuella kategorier. Av de olika intertextualitetsmodeller som ut
arbetats1' ter sig Gérard Genettes särskilt tacksam för att påvisa de antropologiska 
marköremas strukturella mångfald i Dykungens dotter. Några av hans kategorier 
sammanfaller nämligen med väsentliga kriterier på den intertextuella intensiteten. När 
Genettes modell i det följande tillämpas på Trotzigs roman, begränsas det intertextuella 
materialet för enkelhetens skull till en enda antropologisk källa - Bibeln.12 13

12 Jfr t ex Grivel. "Serien”, 65ff; Schmid, 146ff; Broich, "Formen”, 35ff; Ben-Porat, 116ff: Markiewicz, 
260ff; S Balbus, Między stylami (Mellan stilama). Kraków 1993, 90ff.

13 Bibelns antropologiska karaktär framhävs av bl a Vaticanum II:s dogmatiska konstitution Dei verbum 
11 (D 4215f). Förhållandet mellan uppenbarelse och antropologi kommer att diskuteras senare i denna 
studie.

N Jfr Genette, Palimpsestes. 8ff. Den svenska terminologin följer här J Öbergs översättning av första 
kapitlet i Palimpsestes; jfr G Genette, "Den allvarsamma parodin”. Ord och Bild 99/3 (1990). 19ff. Genettes 
typologi har utsatts för åtskillig kritik, bl a i Stierle, "Werk”, 23f: M Głowiński, ”O intertekstualności” (Om 
intertextualitet), Pamiętnik Literacki 77/4 (1986), 80f; Markiewicz, 257; T Morgan, ”The Space of 
Intertextuality”, i: Intertextuality and Contemporary American Fiction, red P O’Donnell & R C Davis, 
Baltimore-London 1989, 266ff. Denna kritik kommer på några punkter att beaktas i det följande. 1 stort 
drabbar den dock inte typologins användbarhet i detta kapitel, som har till syfte att påvisa de antropologiska 
marköremas strukturella mångfald i romanen.

15 1 denna genomgång används begreppet intertextualitet i Genettes snävare betydelse.
16 Jfr Andersen. ”Dynd-Kongens Datter”, 273, 280, 284.
17 Några av romanens bibelcitat och -allusioner diskuteras i Tyrberg, 230ff; Larsson, 176f.
1S Den exakta vs inexakta bibelciteringen och deras respektive antropologiska halt diskuteras i N 

Perlina, Varieties of Poetic Utterance. Quotation in The Brothers Karamazov, Lanham-New York-London 
1985, 29ff.

Genette döper om det breda intertextualitetsbegreppet till transtextualitet och 
urskiljer fem typer av transtextuella relationer: intertextualitet, paratextualitet, meta- 
textualitet, hypertextualitet och arketextualitet.14 Den första typen - intertextualiteten15 
- omfattar de mest explicita transtextuella signalerna, först och främst citatet och 
allusionen. I Dykungens dotter finns visserligen explicita citat från ”Dynd-Kongens 
Datter” - ”Till Egypti land” (192), ”Fågel fjäderlös” (153, 263) etc16 - men de är få, 
relativt korta och vanligtvis omarkerade i texten. Citeringen ur Bibeln tillhör däremot 
romanens grundläggande intertextuella strategier.17 Många bibelcitat - Upp 21:2 (14), 
Joh 11:40 (164), Luk 12:49 (254), Mark 5:1-15 (268f) - avgränsas med citations
tecken, även om de något avviker från det bibliska underlaget. I andra fall - t ex i 
formuleringen ”uppståndelsen och livet” (168) - återges bibelformuleringen (Joh 
11:25) ordagrant även om citatet saknar citationstecken.18 Vid sidan av sådana explicita 
bibelcitat rymmer Dykungens dotter otaliga bibelallusioner, som slående nära para- 
fraserar den bibliska källan. Den hyperboliserande frasen ”i evigheters evighet” (218) 
exempelvis påminner om Bibelns stående uttryck ”i evigheternas evigheter” (1 Petr 
4:11, Upp 1:18 etc). Gårdskarlens ”bröd med tårar” (114) aktualiserar det bibliska 
tårebrödet (Ps 80:6, 102:10 etc). De stora vatten som ”skall strömma uppåt” (74) liknar 
Jesajabokens ”strömmar” som ska ”rinna upp på höjderna” (Jes 41:18). Det namnlösa 
duets svartbrända ansikte (130) leder tanken till Höga Visans svarta ansikte som solen 
bränt (HV 1:6). Genom denna omfattande bibliska citering och parafrasering inleder 
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romanen en dynamisk dialog mellan det mänskliga ordet och det heliga, uppenbarade 
ordet, mellan berättarens ofullkomliga jag och Guds transcendenta du.

Den andra av Genettes kategorier - paratextualiteten - täcker transtextuella refer
enser i textens parergonala fält. Att titeln och baksidestexten i Dykungens dotter 
hänvisar till den bibliska korpusen har redan visats. En stark biblisk anknytning har 
även de övriga parergonala texterna. Romanens andra motto exempelvis - en berömd 
ortodox påsktroparion som tillskrivits Johannes Damascenus - upprättar en dialog med 
Bibeln på flera plan samtidigt. Frälsningshistoriskt åsyftar troparion Matt 27:52f, som 
antyder Kristus nedstigande i dödsriket.19 Liturgiskt står den i direkt förbindelse med 
påskveckans ortodoxa bibelläsningar, som bl a omfattar Jes 60:lff, Rom 6:3ff och Matt 
28: lff.20 Teologiskt aktualiserar den en speciell syn på återlösningen, som har stöd i 
Joh 14:28 och Kol 2:9.21 Då Johannes Damascenus själv kommenterar den i påsk
hymnen ingjutna frälsningsordningen åberopar han bl a Mal 4:2, Fil 2:10 och 1 Petr 
3:19f.22 Mottots dialog med Bibeln visar sig på skilda sätt aktualisera hela den bibliska 
frälsningsordningen.

19 Jfr H-J Schulz, ”Die 'Höllenfahrt’ als 'Anastasis'. Eine Untersuchung iiber Eigenart und dogmen- 
geschichtliche Voraussetzungen byzantinischer Osterfrömmigkeit”, Zeitschrift för katholische Theologie 81 
(1959), 19ff, 29ff; J Kroll, Gott und Hölle. Der Mythos vom Descensuskampfe, Leipzig-Berlin 1932 (omtr 
Darmstadt 1963), 5ff.

20 Jfr J Casper, Weltverklärung im liturgischen Geiste der Ostkirche, Freiburg/B 1939, 64ff, 87ff; 
Osterjubel der Ostkirche. Hymnen aus der fönfzigtägigen Osterfeier der byzantinischen Kirche, red K 
Kirchhoff & C Schollmeyer, Mönster (2) 1961, 19ff; O Casel, "Die ostchristliche Opferfeier als 
Mysteriengeschehen”, i: Der christliche Osten. Geist und Gestalt, red J Tyciak, G Wunderle & P Werhun, 
Regensburg 1939, 67ff; E Jämmers, ”Der Kanon des Johannes Damascenus fur den Ostersonntag”, i: 
Polychronion. Festschrift Franz Dölger zum 75. Geburtstag, red P Wirth, Heidelberg 1966, 266ff: K 
Onasch, Kunst und Liturgie der Ostkirche in Stichworten. Unter Beriicksichtigung der Alten Kirche, Wien- 
Köln-Graz 1981, 180f, 292ff; C Kucharek, The Byzantine-Slav Liturgy of St. John Chrysostom. Its Origin 
and Evolution, Allendale 1971, 230.

Jfr V Lossky, Die mystische Theologie der morgenländischen Kirche, Graz-Wien-Köln 1961, 183ff; 
J Tyciak, ”Die Theologie des Ostens und das Abendland”, i: Der christliche Osten, 46ff.

22 Jfr Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3,18 (PG 94,1072ff), 3,29 (PG 94,1101).
Genette, Palimpsestes, 12.

24 Jfr G Ristow, Die Geburt Christi in der friihchristlichen und byzantinisch-ostkirchlichen Kunst, 
Recklinghausen 1963, 31, 41ff: L [Uspenskij] Ouspensky & [V] W Lossky, Der Sinn der Ikonen, Bem- 
Olten 1952, 159ff. Jesus födelsegrotta tematiseras även i bl a Protoevangelium Jacobi 18:lff; Evangelium 
Ps Matthaei 13:2. Hänvisningarna till de apokryfiska källorna följer de principer som formuleras i kap 
1.1.10.

Genettes tredje kategori - metatextualiteten - omfattar olika slags kommentarer. 
Det dialogiska förhållandet mellan Aristoteles Poetik och Sofokles Konung Oidipus 
eller mellan Hegels Phänomenologie des Geistes och Diderots Le Neveu de Rameau 
betraktas som en typisk metatextuell relation. Även om denna kategori - som Genette 
själv påpekar - är relativt sällsynt i ”une ceuvre 'proprement littéraire’”23 24, har flera 
passager i Dykungens dotter ett underliggande metatextuellt fundament. Ett typiskt 
exempel på metatextualitet är den patristiska bibelexegesen. Kyrkofäder som Origenes, 
Johannes Chrysostomus, Augustinus upprättar en metatextuell relation till Skriften 
genom att kommentera dess bokstavliga och pneumatiska betydelser. Trotzigs roman 
aktualiserar genomgående denna metatextuella korpus. I Luk 2:7 antyds exempelvis att 
Jesus föddes i ett stall. Flera kyrkofäder finner i sin närgranskning av Bibelns 
vittnesbörd om julens mysterium att detta evangeliskt belagda födelsestall måste 
rymmas i en mörk grotta bland berg och klippor.-4 Då Trotzigs roman alluderar på 
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Jesus födelse följer den inte så mycket Bibeln själv som dess metatextuella komment
arer och infogar en grotta och veckiga klippor i födelsens exotiska sceneri (32). 
Passagens transtextuella relation till Bibeln är visserligen inte metatextuell i strikt 
bemärkelse men utnyttjar en underliggande metatextualitet.

Genettes metatextualitet har av olika skäl fått en ändrad och bredare betydelse i 
nyare intertextualitetsstudier. Den betecknar inte bara renodlade kommentarrelationer 
utan alla former av intertextuell autoreflexivitet. En metatextuell relation utvecklas av 
en text som på ett eller annat sätt reflekterar över sina intertextuella förbindelse
länkar.25 Kategorin är viktig inte minst därför att den betraktas som en av de säkraste 
måttstockarna på intertextens intensitet. Intertexten är desto starkare, ju större auto
reflexivitet den lyckas mobilisera.26 Medan dialogen mellan Dykungens dotter och 
Andersensagan saknar tydliga metatextuella uttrycksformer, genererar romanens 
transtextuella samspel med Bibeln en lång rad metakommunikativa inslag. Berättar- 
rösten förser ibland sina bibelreferenser med metatextuella förtydliganden av typen 
”liksom det står i den gamla bibeln” (14), ”det stod ju skrivet” (140) etc, som vore 
berättaren rädd att narraten annars inte skulle märka allusionen. Romangestalterna 
anspelar medvetet på Bibeln, kommenterar den, tar sin bibel i handen och läser ur den 
(t ex 164, 268f). Bibelns huvudfigurer förs in i Dykungens dotter och får spela en 
central roll i romanens dieges. Då Fieldings Joseph Andrews vid slutet av sin långa 
vandring möter Richardsons Pamela eller då Calvinos baron från sitt träd betraktar 
furst Andrej ur Krig och fred handlar det i första hand om en lek med litteraturens olika 
fiktionsnivåer.27 Då däremot öppningsscenen i Dykungens dotter infogar ”skaparen i 
avgrunden” (7) i romanens diegetiska värld, är han inte avsedd att vara en illusions- 
upplösande faktor utan - tvärtom - en diegesens orubbliga metafysiska garant. Guds 
och Kristus närvaro i diegesen framstår som en självklar förutsättning för den religiösa 
diskursens konstituering i romanen.

25 Jfr M Lindner, "Integrationsformen der Intertextualität”, i: Intertextualität, 130ff; Broich. ”Formen”, 
39f; Markiewicz, 257.

26 Jfr t ex Pfister, ”Konzepte”. 27f: Markiewicz, 256.
27 Jfr Broich, ”Formen”, 40.
28 JfrGenette, Palimpsestes, 12f.
29 I föreliggande studie används termen arketyp i sin ursprungliga, platonskt-patristiska betydelse; jfr t 

ex P Evdokimov, Die Frau und das Heil der Welt, MUnchen 1960. 34, 217ff; förf:s Prawosławie, 57, 65. 
109; V Lossky, Schau Gottes, Ziirich 1964, 63f; G Ostrogorsky, Studien -ur Geschichte des byzantinischen 
Bilderstreites, Breslau 1929, 43; C A Mango, The Art of the Byzantine Empire 312-1453. Sources and 
Documents, Englewood Cliffs 1972, 173.

Genettes fjärde kategori - hypertextualiteten - aktualiseras då texten transformerar 
sin intertext med hjälp av vissa tematiska eller formella principer. Vergilius och Joyce 
transformerar var och en på sitt sätt Odysséen och utvecklar därmed en hypertextuell 
relation till Homeros epos.28 I Dykungens dotter fungerar den bibliska hyper
textualiteten som en av romanens grundläggande transtextuella strategier. Pojken 
exempelvis konstrueras som en hypertextuell kontamination av både positiva och 
negativa bibelfigurer. A ena sidan uppvisar han flera beröringspunkter med Kristus: 
även han föds av en hemlös, ogift kvinna i en främmande stad på ”julafton - ja, just 
julafton” (210), vill tända eld på jorden, hotas av myndigheternas repressalier, fängslas, 
behandlas som dåre, dör en passionsliknande död etc. A andra sidan bär han flera 
negativa drag lånade från Kristus djävulska motparter: Antikrist, Simon Magus, 
evangeliernas besatta män m fl. Att sammanväva Bibelns arketypiska29 motsatspar - 
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Adam/Kristus, Eva/Maria, kunskapens träd/korset etc30 - till hypertextuella komplex är 
ett av romanens mest frekventa sätt att gestalta människonaturens dubbelhet.

30 Jfr E Guldan, Eva und Maria. Eine Antithese als Bildmotiv, Graz-Köln 1966, 18f, 26ff.
31 Jenny, 264. Jfr även Pfister, "Konzepte”, 28; Lindner, 121ff; Markiewicz, 255f; U Suerbaum, 

”Intertextualität und Gattung. Beispielreihen und Hypothesen”, i: Intertextualität, 58ff, 68ff.
32 Jfr t ex L H Jonsson, ”Bejaka det motsägelsefulla! Ett samtal med Birgitta Trotzig om visioner och 

förnuft”, Östgöta Correspondenten 4.12.1993.
33 E Adolfsson, [rec av] ”Birgitta Trotzig: Dykungens dotter”. Allt om Böcker 1985/3-4, 54; förf:s ”Allt 

är rötter. Om Birgitta Trotzig”, i: Nordisk kvinnolitteraturhistoria, red E Moller Jensen m fl, Höganäs 
1993ff, IV, 134f. I en tidigare Trotzigessä, som i stor utsträckning bildar underlag för avsnittet i Nordisk 
kvinnolitteraturhistoria, utnyttjar Adolfsson däremot frekvent romanbegreppet; jfr förf:s ”1 kärleken, den 
dödliga skadan. Om det skapande jaget, Lagen och pånyttfödelsen hos Birgitta Trotzig”, i: Kvinnornas 
litteraturhistoria, red M L Ramnefalk, I Holmquist & E Witt Brattström, Malmö 198 lff, II, 407ff.

3,1 C Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk av Birgitta Trotzig, Stockhoim- 
Stehag 1995, 15. Jfr ibid, 14f.

35 Tyrberg, 220.
36 Jfr t ex F Schlegel, ”Fragmente zur Litteratur und Poesie”, i; Kritische Friedrich-Schlegel-Ausgabe, 

red H Eichner m fl, Paderbom-Miinchen-Wien 1958ff, XVI, 115ff (frag 372ff), 125 (frag 493), 130 (frag 
550); T Todorov, Genres in Discourse, Cambridge etc 1990, 13ff, 50ff. I den poststrukturalistiska 
genreteorin får alla genrer denna heterogena karaktär; jfr J Derrida, ”The Law of Genre”, Critical Inquiry 7 
(1980), 55ff: D L Madsen, Rereading Allegory. A Narrative Approach to Genre, New York 1994, 18ff.

37 B Trotzig, ”Dostojevskij. Ett idol porträtt”, i: förf:s Porträtt, 131.

Arketextualiteten slutligen är den mest abstrakta och mest implicita av Genettes fem 
transtextualitetskategorier. Den omfattar textens relationer till konventionaliserade 
litterära strukturer, koder och genrer. Precis som metatextualiteten åberopas även 
denna kategori som en viktig mätare av intertextens intensitet. Intertexten är desto 
starkare, ju djupare den tränger in i textens bärande strukturer, ju mer den manifesteras 
genom ”archétypes de genre”, ju rikare relation till textens underliggande koder och 
diskurstyper den utvecklar.31 De arketextuella relationerna i Dykungens dotter betingas 
i hög grad av att Trotzigs text tillhör romangenren. Denna genreplacering kan i 
förhållande till den tidigare receptionen te sig kontroversiell. Trotzig har i olika 
sammanhang markerat att den etablerade genretypologin inte gör hennes polyfona, 
episkt-lyriska texter rättvisa. ”Om någon säger”, förklarar hon i en intervju, ”att jag 
skriver romaner blir jag helt ställd och förstummad”. Sina ”skönlitterära böcker” vill 
hon själv kalla ”långa berättande poem”.32 Med utgångspunkt i sådana uttalanden 
väljer bl a Christina Bergil och Eva Adolfsson att i studier och artiklar om Trotzigs 
författarskap avstå från romanbegreppet. ”Birgitta Trotzig skriver ju inga romaner”, 
konstaterar Adolfsson apropå Dykungens dotter, som hon i stället benämner en 
”berättelse”.33 ”Birgitta Trotzig skriver berättelser, och hon skriver prosalyrik”, 
sammanfattar Bergil författarinnans genrespektrum.34 Anders Tyrberg kallar visser
ligen Dykungens dotter för en roman men förser genast sitt genrebegrepp med en 
konditional reservation: ”om nu 'roman’ är en adekvat genrebeteckning”.35 Detta 
misstänkliggörande av romanbegreppet är dock varken litteraturteoretiskt befogat eller 
operativt lönsamt. För det första faller det mångstämmiga, episkt-lyriska draget i 
Trotzigs prosatexter ingalunda utanför romanbegreppet. En lång rad romanteoretiker 
från Friedrich Schlegel till Tzvetan Todorov nämner polydiskursivitet som en av 
romangenrens viktigaste definierande egenskaper.36 Trotzig har faktiskt också själv 
använt romanbegreppet om längre flerstämmiga prosaformer. ”Och så skrev han alltså 
sina romaner”37, konstaterar hon om Dostojevskij. ”Romanen handlar om dödsviljan”38 



26 Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter

- så karakteriserar hon sitt eget verk Sjukdomen. I en stor Ord och B;tó-intervju från år 
1982 medger Trotzig att hon skriver i ”romanform med början och slut”39 och kallar 
sina polydiskursiva, episkt-lyriska prosatexter för ”mina romaner”.40 41 En berättelse från 
kusten bär rent av undertiteln Romani För det andra är det ingen självklarhet att ett 
utvidgat, syntetiskt berättelsebegrepp höjer det vetenskapliga studiets lyhördhet för 
romanens genremässiga svårbestämbarhet. Inte ens de roman teoretiker som mest 
energiskt framhäver romanens diskursiva synkretism - Fredric Jameson, Jonathan 
Culler m fl - är beredda att avstå från romanbegreppet. Deras undersökningar visar i 
stället att romangenrens heterogenitet mest adekvat beskrivs med en väldefinierad, 
analytisk genrevokabulär - flytande, syntetiska begrepp riskerar att göra alla texter 
lika.42 Det uttänjda berättelsebegrepp som Adolfsson m fl föreslår eliminerar exempel
vis de väsentliga strukturella skillnaderna mellan Trotzigs långa och korta episka 
prosaformer.

” K E Lagerlöf, "Skriva för att slå hål på ytan”, Dagens Nyheter 28.5.1983.
” Pleijel, 6.
441 Ibid, 4, 17. I en "självdeklaration” med rubriken '"Varför skriver jag?”' (Bonniers Litterära Magasin 

55/1 (1986), 13) hävdar Trotzig att hon är ”romanförfattare och poet”. Jfr även t ex förf:s ”Som ett barn - 
och mot döden". Expressen 11.6.1985: J Kurowska, '”Språket gör verkligheten tydlig’” Skånska Dagbladet 
20.6.1993.

41 B Trotzig, En berättelse från kusten. Roman, Stockholm 1961.
42 Jfr t ex F Jameson, The Political Unconscious. Narrative as Socially Symbolic Act, London 1981, 

151 ff, 185ff, 207ff; J Culler, Structuralist Poetics. Structuralism, Linguistics and the Study of Literaturę. 
London 1975, 202ff; Todorov, 50ff.

43 Tyrberg, 224.
44 "Unnatural cruelty” bildar en speciell grupp (S0-S499) i Thompsons motivförteckning; jfr S 

Thompson, Motif-lndex of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, 
Mvths. Fables, Mediaeval Romances, Exempla. Fabliaux, Jest-Books and Local Legends, Kpbenhavn 
1955ff, I, 34. Se även t ex Bolte & Polfvka, I, 79, 101. II. 540, III, 201. 337f och passim: A Aame & S 
Thompson, The Types of the Folktale. A Classification and Bibliography, Helsinki (2) 1961, 216, 240f, 
249f och passim: M Liithi, Volksliteratur und Hochliteratur. Menschenbild, Thematik. Formstreben. Bem- 
Miinchen 1970, 26, 58. Konstsagans grymheter diskuteras bl a i P-W Wiihrl, Das deutsche Kunstmärchen. 
Geschichte, Botschaft und Erzählstrukturen, Heidelberg 1984, 23ff: V Klotz, Das europäische Kunst
märchen. Funfundzwanzig Kapitel seiner Geschichte von der Renaissance bis z.ur Möderne, Miinchen (3) 
2002, 339ff.

45 Jfr Olsson, "Arttecken", 8f.

Många av de genrer som den polydiskursiva romanen Dykungens dotter assimilerar 
aktiveras genom dess arketextuella dialog med både ”Dynd-Kongens Datter” och 
Bibeln. Den arketextuella relationen till Andersens saga har diskuterats av i första hand 
Ulf Olsson och Anders Tyrberg. De försöker visa hur Trotzigs roman både följer och 
upphäver den andersenska textens genrestrukturer. Men eftersom de utgår såväl från en 
förenklad syn på Andersens text som från ett svävande sagobegrepp, lyckas de inte på 
ett tillfredsställande sätt analysera romanens komplexa arketextuella förhållande till 
”Dynd-Kongens Datter”. Tyrberg påstår exempelvis att folksagan som genre skildrar 
”en värld före syndafallet, en Edens lustgård”43 och menar att Trotzigs roman de
formerar denna arkadiska sfär till nuets hårda realitet. Men folksagan skildrar ingen 
oskuldsfull idyll. Den är full av brott, svek, förtal, övergrepp och dråp, som inte sällan 
överträffar konstsagans och den realistiska romanens grymheter.44 Olsson vill läsa 
öppningsmeningen och de talrika muntlighetssimulerande greppen i Dykungens dotter 
som typiska sagomarkörer.45 Men satsen ”Jag har en historia att berätta” (7) är ingen 
typisk sagobörjan. Ett flertal folksagor inleds visserligen med kommunikativt-fatiska 
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kontaktformler i jagform.46 I några av dessa förekommer rent av ordet historia, t ex 
”Jag vill berätta en historia för er”47, ”Jetzt will ich euch die Geschichte von Ferrazanu 
berichten”48. Men den starkt formaliserade, tekniskt självmedvetna folksagan föredrar i 
regel mer specifika, mer strängt reglerade ingångar. Betydligt frekventare sagoinledare 
än kontaktformler i jagform är formaliserade rums- och tidsangivelser av typen ”Once 
upon a time”, ”In alter, alter Zeit”, ”Man sagt, dass in alten Zeiten”.49 Utmärkande för 
folksagans narrativa röst är dessutom att den vanligen visar en påtaglig 
genremedvetenhet. Då den väljer att bölja med en kontaktformel använder den hellre 
den specifika genrebeteckningen saga än den allmännare termen historia: ”Nu, bröder, 
ska jag berätta en saga för er”.50 I många fall kompletteras genrebeteckningen med en 
ämnesprecisering som exempelvis i följande ingång: ”Jag ska berätta en saga om 
rävarnas kejsare Och”.51 Lediga metanarrativa öppningssatser i jagform med historia 
som annonserad genrebeteckning påträffas i lika hög grad i många andra typer av 
berättelser, alltifrån Margareta av Navarras L'Heptaméron och Maupassants noveller 
till de enklaste vardagliga ”true stories”.52 Sin egentliga arketextuella locus har denna 
sorts öppningssatser i mindre formaliserat, muntligt berättande, som etnologer, 
lingvister och litteraturvetare försökt systematisera med en lång rad genre- och 
stilbeteckningar: sägen, cree, memorabile, vardagsberättelse, skaz etc.53 Den första 
satsen i Trotzigs roman går alltså snarare i arketextuell dialog med den muntliga 
skaztraditionen i stort än specifikt med sagan. Även om skazens muntlighetsmarkörer 

46 Jfr t ex J Polivka, ”Uvodni a zåvéreéné formule slovanskych pohädek” (Inlednings- och 
avslutningsformler i slaviska sagor), Narodopisny Véstnik Ceskoslovansky 19 (1926), 159ff, 216: Bolte & 
Polivka, IV, 15f; Die gläseme Linde. Westslawische Märchen, red V GaSparikovä m fl, Bautzen 1972, 111; 
K Ranke, ”Eingangsformel(n)”, i: EM, III, 1228ff.

47 M Stojanovié, Puéke pripoviedke i pjesme (Folkliga berättelser och visor), Zagreb 1867, 108.
48 L Gonzenbach, Sizilianische Märchen, red O Hartwig m fl, Leipzig 1870, II, 103.
49 Bolte & Polivka, IV, 14f; Ranke, 1236ff. Jfr även E Andersen, Die Eingänge im deutschen Märchen. 

Ein Beitrag zur Stilkunde der Volkserzählung, Frankfurt/M 1939, 32; Polivka (1926), 78ff, 210ff: M Liithi, 
Es war einmal. Vom Wesen des Volksmärchens, Göttingen 1962, 3 lff; Klotz, 15f.

50 Polivka (1926), 10. Jfr även Bolte & Polivka, IV, 19, 33; L G Barag, Belorussische Volksmärchen, 
Berlin 1966, 21; L Dégh, Märchen, Erzähler und Erzählgemeinschaft. Dargestellt an der ungarischen 
Volksiiberlieferung, Berlin 1962, 342. Genrebeteckningen ingår också ofta i avslutningsformlema; jfr 
Polivka, ”Uvodnf’, Narodopisny Véstnik Ceskoslovansky 20 (1927), 6ff.

51 Polivka (1926), 13. Jfr även t ex D Fabre & J Lacroix, La Tradition orale du conte occitan. Les 
Pyrénées Audoises, Paris 1973f, I, 319.

52 Jfr E Giilich, ”Ansätze zu einer kommunikationsorientierten Erzähltextanalyse (am Beispiel 
miindlicher und schriftlicher Erzähltexte)”, i: Erzählforschung. Theorien, Modelie und Methoden der 
Narrativik, red W Haubrichs, Göttingen 1976ff, I, 234ff. Kontaktformlemas narrativa funktioner diskuteras 
även i B [Uspenskij] Uspensky, A Poetics of Composition. The Structure of the Artistic Text and Typology 
of Compositional Form, Berkeley-Los Angeles-London 1973, 146ff.

53 Kopplingen mellan lediga kontaktformler och muntligt berättande observeras t ex i H C Wolfart, 
”Empirische Untersuchungen zur miindlichen Prosa-Uberlieferung”, i: Erzählforschung. Ein Symposion, 
red E Lämmert, Stuttgart 1982, 79, 82; R Rath, ”Erzählfunktionen und Erzählankiindigungen in 
Alltagsdialogen”, i: ibid, 40; I Dobos, ”True Stories”, i: Studies in East European Folk Narrative, red L 
Dégh, Bloomington 1978, 177; L Dégh, "Erzählen, Erzähler”, i: EM, IV, 346. Det muntliga berättandets 
genre- och stilbegrepp diskuteras bl a i L Honko, ”Methods in Folk-Narrative Research. Their Status and 
Futurę”, Ethnologia Europaea. A World Review of European Ethnology 11/1 (1979/80), 1 lff; S K D Stahl, 
”The Oral Personal Narrative in Its Generic Context”, Fabula. Zeitschrift fur Erzählforschung 18 (1977), 
18ff: J Rehbein, ”Biographisches Erzählen”, i: Erzählforschung. Ein Symposion, 52ff; H Bausinger, 
”Alltägliches Erzählen”, i: EM, I, 323ff; I R Titunik, ”Das Problem des skaz. Kritik und Theorie”, i; 
Erzählforschung. Theorien, II, 115ff, 133ff.
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kan förekomma i sagan utgör de inget obligatoriskt sagoelement; däremot används de 
mycket frekvent i Andersens konstsagor.54 Inledningssatsen i Dykungens dotter kan 
problemfritt infogas i dialogen med den andersenska intertexten, men knappast med 
dess djupare sagokonstituerande strukturer.

54 Jfr Klotz, 245ff.
55 Jfr Heizmann, 23f; Tops0e-Jensen, 158ff.
56 Jfr M Liithi, Das europäische Volksmärchen. Form und Wesen, Tiibingen (9) 1992, 15ff, 29ff. 38ff.
57 Jfr A Jolles, Einfache Formen. Legende, Sage. Mythe, Rätsel, Spruch. Kasus. Memorabile. Märchen. 

IVirz, Darmstadt (2) 1958, 26ff, 34ff; H Giinter, Psychologie der Legende. Studien zu einer wissen- 
schaftlichen Heiligen-Geschichte, Freiburg/B 1949. 20ff, 213ff; C G Loomis. White Magie. An Introduction 
to the Folklore of Christian Legend. Cambridge/MA 1948, 15ff: F Karlinger, Legendenforschung. Aufgaben 
und Ergebnisse, Darmstadt 1986, 84f; Liithi, Es war einmal, 27.

58 Jfr t ex Irenaeus, Adversus haereses 4,38.3 (PG 7,1107f); Augustinus. Enarrationes in Psalmos 121.6 
(PL 37,16220-

En orsak till både denna och andra missbedömningar i Ulf Olssons artikel är att han 
betraktar alla bärande element i ”Dynd-Kongens Datter” som typiska sagoinslag. Men 
som Andersenforskningen visat är ”Dynd-Kongens Datter” långt ifrån någon renodlad 
saga utan bygger på en mängd skilda genrer: förvandlingssagan (som är en av 
folksagans vanligaste typer), helgonlegenden, folkvisan, djurfabeln, den sentimentala 
berättelsen i biedermeierstil, den isländska sagan etc.55 I denna heterogena samling är 
det i synnerhet två genrer som Dykungens dotter inleder en arketextuell dialog med: 
förvandlingssagan och helgonlegenden. Förhållandet mellan dem underkastas en 
intressant förskjutning i romanen. Trotzigs text försvagar den andersenska intertextens 
sagodiskurs och förstärker dess legenddiskurs. Sagan följer exempelvis inte 
gestalternas hela livshistoria utan låter dem uppträda endast i den mån de är bärare av 
handlingen; då handlingen fått sin lösning slutar sagan?6 Som alla typiska sagomotiv är 
förvandlingen helt underordnad handlingens krav. Dess huvuduppgift är inte att säga 
något intressant om figurerna utan att driva handlingen framåt. Helgonlegenden 
däremot följer huvudfiguren ända fram till hans eller hennes död. Precis som en 
människa aldrig kan helgonförklaras före sin död, får ingen legend sluta förrän 
huvudfiguren genom sin död imiterat Kristus passion och därmed fullföljt sin aemulus 
Christi-kallelse. De flesta av legendens bärande motiv - däribland conversio - är inte 
handlings- utan figurfokuserade. Deras främsta uppgift är inte att konstruera en 
spännande historia utan att förmedla väsentliga antropologiska insikter.57

I ”Dynd-Kongens Datter” råder en viss balans mellan sagans och legendens strukt
urer. Historien om prästen som omvänder en förtrollad hedning och dör en martyrdöd 
är en vanlig legendtyp. Historien om den förtrollade Helga som återvinner sin mänsk
liga skepnad och gifter sig med en vacker prins hör hemma i förvandlingssagans 
register. Dykungens dotter åstadkommer en väsentlig förskjutning i denna genre
uppläggning. Förvandlingen, som i folksagan är en organisk del av handlingen, knyts i 
romanen till huvudgestalten och görs till ett grundläggande drag i hennes mänskliga 
natur. Liksom människan enligt den kristna antropologin förvandlas under hela sin 
livsvandring58, tar inte Lajlas metamorfoser slut förrän hon lämnat sin mänskliga 
skepnad. För att skildra denna livslånga förvandlingsprocess tvingas Dykungens dotter 
följa flickan ända fram till hennes död. Därmed avlägsnar den sig från den folkliga 
förvandlingssagan, som normalt aldrig följer hjälten fram till döden, och närmar sig en 
besläktad genre, som bättre än folksagan kan bära upp textens antropologiska innehåll: 
omvändelselegenden. En av dess vanligaste varianter berättar om en ung, kvinnlig 
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prostituerad - Maria Aegyptiaca, Maria Magdalena, Thais, Pelagia, Theodora m fl - i 
förvandling. Legenden slutar aldrig med den centrala förvandlingsepisoden - kvinnans 
omvändelse till ett liv i kristen tro - utan följer även de senare själsliga meta
morfoserna ända fram till helgonets död.59 En fylligare undersökning av romanens 
kvinnliga huvudgestalter skulle visa att Dykungens dotter genomgående gör bruk av 
omvändelselegendens grundstrukturer. Bakom den arketextuella relationen till Ander
sens saga ligger en nära dialog med den kristna genrerepertoaren.

59 Jfr Jacobus de Voragine, 274ff, 407ff, 677ff och passim. Legendtypen diskuteras i E Dom, Der 
siindige Heilige in der Legende des Mittelalters, MUnchen 1967, 9ff, 52ff; R Schulmeister, Aedificatio und 
Imitatio. Studien zur intentionalen Poetik der Legende und Kunstlegende, Hamburg 1971, lOOff; Loomis, 
l07ff.

60 Jfr U Olsson, I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta, Stockholm 1988, 
83ff. Flera forskare har visserligen uppmärksammat Trotzigtextemas dialog med en lång rad bibelställen 
(jfr t ex bibelregistret i Bergil, 319f; Olsson, I det lysande mörkret, 12ff), men med undantag av Olssons 
klagosångsdiskussion har ingen undersökt dialogens arketextuella aspekt.

61 Jfr Kraus, I, XLVff, LIff; A Weiser, Die Psalmen, Göttingen (7) 1966, 44ff; C Westermann, 
"Struktur und Geschichte der Klage im Alten Testament”, i: förf:s Forschung am Alten Testament. Gesam- 
melte Studien, Milnchen 1964ff, 1, 266ff.

62 Jfr H Gunkel, Die Psalmen, Göttingen (5) 1968, 33.
63 Weiser. 459. Jfr ibid, 35ff, 454ff; Gunkel, 32ff, 48ff, 68ff; Kraus, I, XLlff: C Westermann, Lob und 

Klage in den Psalmen, Göttingen (5) 1977, llff; F Crtisemann, Studien zur Formgeschichte von Hymnus 
und Danklied in Israel, Neukirchen-Vluyn 1969, lff.

Denna närhet till de kristna genrerna bekräftas ytterligare av romanens komplexa 
arketextuella förhållande till Bibeln. En stor del av de genrer som integreras i Dy
kungens dotter har starka bibliska rötter. Av de talrika bibliska genrer som införlivats i 
Trotzigs skönlitterära författarskap har i synnerhet en tilldragit sig forskningens intr
esse: klagosången. I sin avhandling I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta 
Trotzigs De utsatta visar Ulf Olsson att romanen De utsatta absorberar den s k indi
viduella klagosångens genrestrukturer.60 Även Dykungens dotter utnyttjar flera av 
klagosångens typiska genreinslag: apostroferingar av Gud, bön om hjälp, uttryck för 
tillit och förtröstan, bikt, narratio om jagets nöd med hyperboliserade bilder av lidande, 
orättvisa och fångenskap, frågor om lidandets ”varför” och ”hur länge” etc.61 Minst 
lika viktig som klagosången är dock en annan psalmisk genre i romanen. I öppnings
scenen stiger skapelsens - vitmårans, brokväpplingens, rosenklövems - bön ”mot 
skaparen i avgrunden. Allt ångade av väta, pärlade och jublade” (7). Skapelsens 
jublande bön till skaparen är den psalmiska hymnens ursituation.62 Dykungens dotter 
utvecklar konsekvent den hymniska ton som anslås i öppningsscenen och övertar flera 
av psaltarhymnens typiska genredrag: prisande grundhållning gentemot Gud och hans 
dåd, narratio om skapelsens och människans historia i imperfektiv form, storartade 
bilder av hav, jord, sol, stjärnor etc, framställning av Guds epifaniska närvaro och hans 
outgrundlighet, ett både lyriskt och berättande jag som är bärare av människonaturens 
begränsningar och ”vom Ja Gottes her die Welt schaut”.63 Den tredje centrala bibliskt- 
lyriska genren i Dykungens dotter är kärleksvisan. Vid sidan av sina otaliga ”yt- 
strukturella” allusioner på Höga Visan utnyttjar romanen flera genrekomponenter som 
ligger till grund för Höga Visans textkorpus: framhävande av kärlekens existentiella 
betydelse, dialogisk vision av världen, rörelse mot det otillåtna och kamevalska, 
fixering vid triaden kvinna-jord-kropp, antiteserna söka/fmna, önskan/uppfyllelse, natt/ 
dag, mångtydiga metaforer, ambivalensskapande upprepningar av formler och motiv 
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etc. Av den bibliska kärleksvisans olika undergenrer påminner Dykungens dotter närm
ast om den s k paraklausithyron (dörrklagevisan), som beskriver brudens längtan efter 
den frånvarande brudgummen, hennes ”Jämmer um das verlorene Gegeniiber”.64

64 O Keel, Das Hohelied, Ziirich 1986, 29. De gammaltestamentliga kärlekssångernas genremarkörer 
diskuteras även i H-P Muller, O Kaiser & J A Loader, Das Hohelied. Klagelieder. Das Buch Ester, 
Göttingen (4) 1992, 6ff, 14ff, 34ff; W Rudolph, Das Buch Ruth. Das Hohe Lied. Die Klagelieder, Giitersloh 
1962, 98ff; M H Pope, Song of Songs. A New Translation with Introduction and Commentary. Garden City 
1977, 34ff; R E Murphy, The Song of Songs. A Commentary on the Book of Canticles or The Song of Songs, 
Minneapolis 1990, 57ff.

65 Jfr t ex M Bultmann, Die Geschichte der synoptischen Tradition, Göttingen (3) 1957, 113ff, 297ff, 
316ff och passim; M Dibelius, Die Formgeschichte des Evangeliums, Tubingen (2) 1933, 15f, 119ff, 250ff 
och passim; K Koch, War ist Formgeschichte? Neue Wege der Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn 1964, 
205 ff; L F Hartman & A A Di Lella, The Book of Daniel, Garden City 1978, 62ff; E Lohse, Die 
Offenbarung des Johannes, Göttingen (13) 1983, 3ff; H Kraft, Die Offenbarung des Johannes, Tubingen 
1974, 1 lff; A Jiilicher, Die Gleichnisreden Jesu, Tiibingen (2) 1910,1, 25ff, 49ff; B Heininger, Metaphorik, 
Erzählstruktur und szenisch-dramatische Gestaltung in den Sondergutgleichnissen bei Lukas, Munster 
1991. 7ff; E Guttgemanns, Offene Fragen zur Formgeschichte des Evangeliums. Eine methodologische 
Skizze der Grundlagenproblematik der Form- und Redaktionsgeschichte, Munchen 1970, 190ff; H Köster, 
”Formgeschichte/Formenkritik. Neues Testament”, i: TRE, XI, 289ff.

66 Stierle, "Werk", 10. Jfr även t ex Gadamer, 344f; Jauss "Zur Abgrenzung", 465; Schmid, 143; W 
Preisendanz. "Zum Beitrag von R. Lachmann 'Dialogizität und poetische Sprache ", i: Dialogizität, 27.

67 Jfr K Stierle, "Valérys Le Cimetiére marin und Nietzsches 'Grosser Mittag’ (Applikation als 
'bricolage')", i: Text und Applikation, 31 lff; förf:s "Werk", 14ff; Gadamer, 346; H R Jauss, "Zum Problem

Vid sidan av kärleksvisan, hymnen och klagosången aktualiserar Dykungens dotter 
även andra gammal- och nytestamentliga genrer, bl a det profetiska ordet, apokalypsen, 
liknelsen, bamdomshistorien, passionshistorien och predikan.65 Romanens arketextu- 
ella förhållande till Bibeln är både bredare, komplexare och kraftfullare än arketextu- 
alitetsrelationen till ”Dynd-Kongens Datter”.

Denna genomgång baserad på ett antal olika intertextuella intensitetskriterier har 
demonstrerat att den kristna antropologin har en avgjort starkare intertextuell status i 
Dykungens dotter än H C Andersens saga. Intensitetsskillnaden mellan de båda 
intertexterna skulle bli ännu mer påfallande om Bibeln kompletterades med den kristna 
antropologins andra källor: den patristiska korpusen, liturgin, ikonografin etc. Detta 
ojämna maktförhållande i romanens intertextuella fält beror till viss del på de två 
intertextemas immanenta egenskaper; genom sitt omfång, sin komplexitet och sin ålder 
är den kristna antropologin bättre predestinerad än Andersens konstsaga att fungera 
som den intensivaste intertexten. Men den kristna människolärans starkare ställning i 
Dykungens dotter är i minst lika hög grad intenderad av romanen själv. De talrika 
bibelcitaten, de metatextuellt förstärkta bibelallusionema, de hypertextuella bibel
paralleller som genom sin täthet och sammansatthet vida överträffar de diegetiska 
likheterna med ”Dynd-Kongens Datter” framtvingas inte i första hand av Bibelns 
immanenta, textuella överlägsenhet utan är en tydlig indikation på att romanen vill bli 
förstådd och tolkad mot fonden av den kristna antropologins horisont.

Som modema hermeneutiker brukar påpeka är varje text öppen för en oändlig serie 
intertextuella applikationer. ”Prinzipiell”, hävdar Karlheinz Stierle, ”ist jedes Werk mit 
jedem korrelierbar”.66 Denna hermeneutiska liberalitet innebär dock inte att alla 
intertextuella tolkningar är lika givande. Av de otaliga principiellt möjliga tolkningarna 
gör den tolkning mest rättvisa åt textens betydelsestrukturer som beaktar textens egna 
intertextuella signaler och tar avstamp i den starkaste, mest privilegierade intertexten.67
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I Dykungens dotter har den kristna antropologin trätt fram som en sådan central inter- 
text.

Den kristna antropologin är en komplex och mycket omfattande textkorpus. 
Föreliggande studie begränsar sig till en del av denna intertext: den kristna syndaläran. 
Som redan framgått intar hamartiologin en fundamental plats inte bara i den kristna 
människoläran utan också i den av Dykungens dotter utpekade antropologiska 
textkorpusen. Den dubbelhet som romanens baksidestext tematiserar låter sig på goda 
grunder tolkas som en spänning mellan synden och frälsningen eller mellan synden och 
nåden. Även romantiteln och de båda mottona hänvisar till syndens etablerade 
språkbruk. Studiens hamartiologiska fokusering kommer inte att helt utestänga nådens 
problematik från tolkningens intertextuella fält. I den kristna antropologin är synden i 
regel förståelig endast mot fonden av frälsningsmysteriet. Det finns rent av teologiska 
riktningar som reducerar Adams överträdelse och dess följder till ett kort intermezzo i 
det av Gud regisserade frälsningsdramat. Dubbelhetens ljusa sida kommer därför - om 
än mestadels som bakgrund - att göra sig gällande i föreliggande tolkning.

Eftersom syndens problematik är så central för människosynen i Dykungens dotter 
ter det sig inte förvånande att den i receptionen av romanen tangerats av både 
recensenter och forskare. I synnerhet Christensens, Sem-Sandbergs, Tyrbergs och 
Vennbergs kommentarer rymmer värdefulla hamartiologiska insikter, som denna studie 
kan dra nytta av.68 En rad träffande observationer om synden i Trotzigs produktion 
görs också - förutom i Christina Bergils avhandling - bl a i Gösta Wredes, Olof 
Hartmans och Mona Vincents uppsatser.69 Men eftersom ingen av dessa skribenter 
arbetar med någon systematisk hamartiologisk intertext - det har inte heller varit deras 
primära avsikt - är deras synpunkter fragmentariska och kräver inte sällan korriger
ingar. Att syndproblematiken så frekvent berörts i texter om Trotzigs författarskap be
kräftar samtidigt relevansen i föreliggande hermeneutiska projekt.

des dialogischen Verstehens”, i: Dialogizität, 22f; Schmid, 142ff; C Schaar, ”Vertical Context Systems”, i: 
Style and Text. Studies Presented to Nils Erik Enkvist, red H Ringbom m fl, Stockholm-Åbo 1975, 149; 
Głowiński, 177, 183; K Espmark, Dialoger, Stockholm 1985, 25ff. Intenderad resp icke-intenderad 
intertextualitet samt deras tillämpbarhet på Dykungens dotter kommer att diskuteras senare i denna studie.

68 Träffande hamartiologiska observationer formuleras även i de redan anförda recensionerna av A 
Olsson, Svensson, Nettervik, Bergsten och Martinell.

69 Jfr Bergil, 86ff och passim; G Wrede, ”Medkänslans konst. Kristen livsåskådning hos Birgitta 
Trotzig”, i: förf:s Livet, döden och meningen. Om livsåskådningar i skönlitteratur, Lund 1978, 160ff; O 
Hartman, ”Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, i: förf:s Ikon och roman, Stockholm 1980, 63ff; M Vincent, 
”Birgitta Trotzigs Ordgränser - ett tolkningsförslag”, Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig 
forskning 92 (1971), 42,44f, 57f och passim.
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Birgitta Trotzig står i ett speciellt förhållande till den kristna antropologin och den 
kristna syndaläran. I en rad sammanhang har hon förklarat att hon är troende katolik 
och att hennes författarskap står i en levande relation till hennes tro. ”Allt jag skriver 
lever på tro”, deklarerar hon på 50-talet.1 * ”För mig är det centrala i den religiösa 
erfarenheten och behovet att skapa samma sak”, hävdar hon ett drygt decennium 
senare." Vid slutet av 70-talet återkommer tanken i en likartad formulering: ”Min 
grundsyn och grundövertygelse är alltså av religiös art. Min handling är konsten - 
dikten”.3 Så sent som under 90-talets andra hälft förklarar författarinnan att ”innan- 
mätet” i alla hennes böcker i grunden är religiöst.4 Det är också i denna religiösa kon
text Trotzig vill placera Dykungens dotter. I den intervju som publicerades i samband 
med utgivningen av romanen kommenterar hon sitt verk med flera begrepp ur den 
kristna antropologin: uppståndelse, påsk, kyrka, mysterium etc. Hon använder dem inte 
enligt någon profan - kulturhistorisk, etnologisk etc - kod utan som organiska inslag i 
sin religiösa trosövertygelse. ”Det är ju en väldigt religiös bok”, karakteriserar hon sin 
roman.5

1 B Trotzig, Ett landskap: dagbok - fragment 54-58, Stockholm 1959. 152.
JW Donnér, "Drömmar och bilder är mitt material”, Sydsvenska Dagbladet 31.10.1971.

1 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358.
4 C O Werkelid, ’”Det religiösa har gjorts osynligt i Sverige’”, Svenska Dagbladet 14.10.1996. Jfr även t 

ex L Collmar, "Själv håller jag mig till den negativa teologin". Vår Kyrka. Kyrkans ledande rikstidning 
116/27-28 (1977), 2f; Pleijel, 7ff, 14; [B Trotzig & M Lönnebo], "Mystikens språk och erfarenhet. Ett samtal 
mellan Birgitta Trotzig och Martin Lönnebo”, i: Mystik. Samtal och föredrag, Linköping 1993, 8ff; Jonsson. 
"Bejaka det motsägelsefulla!”; Y Eggehom, ”1 Birgittas fotspår". Svenska Journalen 69/20 (1993), 8f.

5 Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar'". 1 en TV-intervju inspelad några månader innan Dy
kungens dotter kom ut kallar Trotzig religionen konstens "rot”, ”stamträd” etc och tillägger att ”alla mina 
böcker" är ”medvetet komponerade som en sorts mässor”; jfr "Författarinna idag: Birgitta Trotzig”, prod M 
Andersson, Sveriges Television, TV 1 11.6.1985.

6 Olsson, / det Ivsande mörkret, 11.
7 Ibid.
8 Jfr R Otto, Das Heilige. Uber das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis ~um 

Rationalen, Gotha-Stuttgart (12) 1924, 5ff, 61ff; W H Gispen, ”The Distinction between Clean and 
Unclean”, Oudtestamentische Studien 5 (1948), 190ff; M S Enslin, The Ethics of Paul, New York 1930. 
133ff. Se även S th 1-11,69,3 och 11-11,8,7.

Hur beskriver man en intertextuell relation av denna religiösa karaktär? I sin 
avhandling om De utsatta väljer Ulf Olsson att lämna ”författarens tro åt sidan”. Han 
betraktar ”det 'religiösa’” som ”en särskild diskurs i det profana konstverket” och vill 
beskriva det med enbart sekulära, textuella kategorier.6 Man kan ställa sig frågande till 
om hans begreppsapparat kommer åt det specifikt religiösa i texten. Olsson försöker 
definiera ”en religiös text” på två plan. Hans första differentia specifica bygger på 
föreställningen att en religiös text alltid ”delar in sin värld i heligt och profant, i rent 
och orent”.7 Inget av dessa motsatspar hör egentligen hemma i den strikt textuella sfär 
som Olsson vill hålla sig till. Distinktionen heligt vs profant går i sin modema tappning 
tillbaka på Rudolf Ottos fenomenologiska begreppspar sacrum vs profanum, 
distinktionen rent vs orent har en underliggande kultisk och moralisk karaktär.8 Men 
även om Olssons begreppspar tydligt tangerar trons område, förmår de knappast
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beskriva den kristna textens särart. Som flera forskare visat är Ottos distinktion heligt 
vs profant alltför allmän och reduktiv för att kunna göra rättvisa åt mer komplicerade 
religioner.9 Den kristne Guden tillåter inte någon religiöst neutral sfär som skulle 
regleras av världens och människans profana, ”naturliga” lagar. Han uppfyller i stället 
både ”himmel och jord” (Jer 23:24), uppenbarar sig i hela skapelsen och inlemmar hela 
historien i sin frälsningsordning. Inte ens det orena förmår begränsa hans allestädes- 
närvaro (Ps 139:8).10 Hans totalitetsanspråk sammanfattas kongenialt i Augustinus 
berömda formulering: ”Totum exigit te, qui fecit te” (”Han som skapat dig behöver 
hela dig”).11 I intervjun publicerad i samband med utgivningen av Dykungens dotter 
formulerar Trotzig en reflexion som slående påminner om Augustinus paroll: ”Är man 
religiös så är ju allting religion”.121 ett annat sammanhang ger hon tanken en ännu mer 
koncis form: ”Gud finns överallt!”.13 För en troende kristen finns varken någon profan 
sfär eller några profana konstverk.

9 Jfr t ex R Guardini, Sprache - Dichtung - Deutung, Wiirzburg 1962, 12ff; W Benedyktowicz, 
”Sacrum et profanum”, i: Myśl o. Teilharda de Chardin »v Polsce (Fader Teilhard de Chardins 
tanketradition i Polen), red M Tazbir, Warszawa 1973, 290ff; S Sawicki, Poetyka. Interpretacja. Sacrum 
(Poetik. Tolkning. Sacrum), Warszawa 1981, 172f; H de Lubac, O naturze i lasce (Petite Cathéchése sur 
naturę et grace), Kraków 1986, 170ff.

10 Jfr t ex D 800, 3001; Dei verbum 2ff (D 4202ff); S th l,8,lff; Johannes Damascenus, De fide 
orthodoxa 1,13 (PG 94,849ff); Hilarius av Poitiers, De Trinitate 1,6 (PL 10,29); Johannes Chrysostomus, 
Homiliae in Genesin 14 (PG 53,1 llff); Irenaeus, Adversus haereses 4,40,3 (PG 7,1114); Gregorius av 
Nyssa, Oratio catechetica magna 6 (PG 45,25ff), 16 (PG 45,49ff). Denna Guds egenskap kommenteras i L 
Ott, Grundriss der katholischen Dogmatik, Freiburg/B-Basel-Wien (6) 1963, 44ff; de Lubac, Catholicisme, 
95ff; B Trotzig, ”Theologia gloriae”. Credo. Katolsk tidskrift 41/2-3 (1960), 59ff.

" Augustinus, Sermo 34,7 (PL 38,212); i CC:s textfattning: "Totum exigit de te, qui fecit te” (CC 
41,427). Jfr även förf:s Enarrationes in Psalmos 103,4,2 (PL 37,1378f); förf:s De libero arbitrio 3,21,59 (PL 
32,1299f); Gregorius av Nyssa, Oratio catechetica magna 5 (PG 45,21 ff). De patristiska loci kommenteras i 
H de Lubac, Sumaturel. Études historiques, red M Sales, Paris (2) 1991, 492; förf;s Entretien, 31.

12 Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar’”.
13 A Reberg, ”Gud finns överallt”, Expressen 22.8.1982.
N Olsson, / det lysande mörkret, 11.
15 Guardini, Sprache, 10.
16 H-P Muller, Vergleich und Metapher im Hohenlied, Freiburg/S-Göttingen 1984, 54.
17 Jfr ibid, 3lff; G Gerleman, Ruth. Das Hohelied, Neukirchen-Vluyn 1965, 51f, 83f, 217; Rudolph, 

77ff; J M Reese, ”Song of Solomon”, i: The Oxford Companion to the Bibie, red B M Metzger & M D 
Coogan, New York-Oxford 1993, 709. Formuleringen ”en Herrens låga” (HV 8:6) och andra liknande 
gudsreferenser är senare redaktionella tillägg.

18 Jfr Guardini, Sprache, 35ff.

Med sin andra differentia specifica lyckas Ulf Olsson bättre begränsa sig till den 
textuella sfären. En text, hävdar han, är religiös då den öppnar ett intertextuellt 
förhållande till ”ett kristet religiöst språk”.14 Inte heller den begreppsbestämningen 
förmår dock fånga den kristna textens särart. Å ena sidan finns en lång rad texter som 
öppnar en intertextuell relation till den kristna diskursen utan att de därför betraktas 
som religiösa. Baudelaires lyrik och Feuerbachs Das Wesen des Christenthums är två 
typiska exempel. Romano Guardini kallar den typen av texter för ”ein unechtes 
religiöses Sprechen”.15 Å andra sidan finns texter som betraktas som religiösa trots att 
de saknar inslag av typiskt kristen vokabulär. Höga Visan innehåller ”keine explizit 
religiöse Botschaft”16, saknar tydligare hänvisningar till andra bibelställen, åberopar 
inte Guds namn.17 18 Guardini visar att Rilkes ofullbordade elegi ”Lass dir, dass Kindheit 
war” har en djupt religiös karaktär utan en enda tydligare allusion pa Bibeln. Olssons 
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svårigheter att beskriva den religiösa texten indikerar att det religiösa inte kan reduc
eras till textuellt-retoriska kategorier.

Augustinus Confessiones och Baudelaires lyriska verk öppnar en intertextuell 
dialog med i stor utsträckning samma bibelställen. Det som gör Augustinus diskurs 
religiös och Baudelaires profan är inte de mobiliserade intertextuella relationerna i sig 
utan deras underliggande modalitet. Som bl a Reinhard Herzog demonstrerat blir 
Confessiones till en religiös text inte genom sina talrika bibelcitat utan genom att 
Augustinus genom sin omvändelse gör dessa citat till ett redskap för sitt oavbrutna 
samtal med Gud.19 Paul Bourget och flera efter honom visar å sin sida att Baudelaire 
inte betraktar sina bibliska intertexter som Guds levande uppenbarelse utan som tom 
transcendens, sekulär myt, retoriska gester utan gudomlig referens etc.20 En text blir 
alltså religiös inte då den öppnar en intertextuell dialog med ”ett kristet religiöst språk” 
utan då den i detta kristna språk upptäcker Guds uppenbarade röst. Uppenbarelsen är 
den kristna textens enda konstituerande intertext. Om denna studies tolkning vill göra 
rättvisa åt den religiösa dimensionen i Dykungens dotter måste den kristna hamartio- 
login först och främst betraktas som uppenbarelse/1

'9 Jfr Herzog, 213ff.
20 Jfr H R Jauss, Ästhetische Erfahrung und literarische Hemieneutik, Frankfurt/M (2) 1997, 854ff; H 

Friedrich, Die Struktur der modemen Lyrik. Von der Mitte des neunzehnten bis zur Mitte des zwanzigsten 
Jahrhunderts, Reinbek/H 1988, 45ff.

Uppenbarelsebegreppet diskuteras bl a i H Fries, ”Die Offenbarung”, i: Mysterium Salutis. Grundriss 
heilsgeschichtlicher Dogmatik, red J Feiner & M Löhrer, Einsiedeln-Ziirich-Köln 1965ff, I, 159ff; J Feiner, 
”Offenbarung und Kirche - Kirche und Offenbarung”, i: ibid, I, 497ff. Den kristna intertextens uppenbar
elsekaraktär noteras i Hartman. ”Birgitta Trotzig och uppenbarelsen", 53ff.

Definierad som uppenbarelse medför den kristna syndalärans intertext en rad 
komplicerade metodiska problem. I det följande ska de tre väsentligaste problem- 
typema diskuteras: det spänningsfyllda förhållandet mellan uppenbarelsen som tolk
ningens intertextuella bas och uppenbarelsen som objekt för författarens egen tro (kap 
1.1.4), olika slags inkommensurabiliteter mellan uppenbarelsen och intertextbegreppet 
(kap 1.1.5) samt de metodiska konsekvenserna av uppenbarelsens polytextuella karakt
är (kap 1.1.6-1.1.10).



1.4 Uppenbarad intertext och tro

I samma ögonblick som den kristna hamartiologins intertext beskrivs som uppen
barelse aktualiseras frågan om författarens egen tro.1 Det ”ja” med vilket den kristna 
texten bekräftar sin intertext som uppenbarelsens depositum kan inte artikuleras av 
texten själv. Detta konstituerande ja är inget annat än tro och kan endast uttalas av ett 
med frihet och fömuft utrustat subjekt. Andra Vatikankonciliets dokument Dei verbum 
framhäver att liksom uppenbarelsen har sin enda grund i Guds suveräna person, är tron 
inget abstrakt, icke-personligt (läs: textuellt) tillstånd utan det fria subjektets ja till 
Gud.2 Hur kan det troende, uppenbarelsebejakande subjektet byggas in i intertextuella 
tolkningsprocedurer? Den katolska teologin brukar beskriva tron med en lång rad 
subtila psykologiskt-teologiska kategorier som dispositio, inspiratio, vocatio, in- 
stinctus, motus etc.3 En tolkning som försöker rikta sig efter den typen av begrepp 
riskerar dock ofrånkomligen att förlora sin intertextuella karaktär och utmynna i en 
psykologiskt-biografisk studie.

1 Förhållandet mellan tro och textualitet diskuteras i en lång rad litteraturvetenskapliga och teologiska 
studier; jfr t ex C Mceller, Littérature du XX' siécle et christianisme, Paris-Toumai 1953ff, I, llff och 
passim; K Rahner, ”Das Wort der Dichtung und der Christ”, i: förf:s Schriften zur Theologie, Einsiedeln- 
Ziirich-Köln 1954ff. IV, 441 ff; Guardini, Sprache, 9ff; E J Krzywon, ”Literaturwissenschaft und Theologie. 
Elemente einer hypothetischen Literaturtheologie”, Stimmen der Zeit 192 (1974), 108ff; förf:s ”Literatur
wissenschaft und Theologie. Uber literaturtheologische Kompetenz”, Stimmen der Zeit 193 (1975), 199ff; 
M Paciuszkiewicz, ”Ku teologii słowa literackiego” (Mot det litterära ordets teologi), Roczniki Teologiczno- 
Kanoniczne 24/6 (1977), 5ff, 20ff och passim; Sawicki, 173ff; H Bloom, Ruin the Sacred Truths. Poetry 
and Belieffrom the Bibie to the Present, Cambridge/MA-London 1989, 3ff, 38ff och passim.

2 Jfr Dei verbum 2 (D 4202), 5 (D 4205). Jfr även D 3OO8ff; Congar, La Foi, 72ff.
3 Jfr M-L Guérard Des Lauriers, Dimensions de la foi, Paris 1952, II, 253ff; Congar, La Foi, 77ff.
4 Werkelid, ’”Det religiösa har gjorts osynligt i Sverige”'.
5 Kurowska, '”Språket gör verkligheten tydlig’”.
6 M Zaremba, ”'Jag går i vilka kyrkor jag vill’”, Dagens Nyheter 20.12.1998.
7 Trotzig, Ett landskap, 152. Jfr förf:s "Theologia gloriae”, 58ff.
s Trotzig, Ett landskap, 39.
9 Ibid, 40. Jfr ibid, 37ff, 91 ff: förf:s "Prosatext”, Vår Lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 88/4 (1997), 249; 

Collmar, 2f; Trotzig & Lönnebo, 6ff.

En möjlig lösning på problemet vore att utgå från Trotzigs egen syn på förhållandet 
mellan personlig bekännelse och litterär text. Hon har vid olika tillfällen betonat att 
hon är, som hon uttrycker det, ”privatreligiös”.4 1 en intervju publicerad i samband med 
invalet i Svenska Akademien förklarar hon: ”För mig är tron en rent religiös, privat och 
personlig inspirationskälla”.5 Några år senare återkommer hon till samma tanke och 
menar att ”religionen är ju naturligtvis först och främst en individuell inre sak, en fråga 
om ett privat öde”.6 Denna privatisering av tron är ingalunda ett resultat av någon 
sentimentalt-pietistisk position utan av en övertygelse om den inkarnerade Gudens 
apofatiskt-personliga karaktär. Trotzig har flera gånger kungjort att hennes tro har sitt 
objekt i Guds dynamiska, outgrundliga person och sålunda inte kan reduceras till 
spekulativt formulerade trossanningar; tron är en livsform, en existentiell upplevelse, 
något som ”måste levas - levas - så som kärleken levs”.7 Poesin saknar språk för 
denna dynamiska samvaro med gudsmysteriet och kan endast antyda den som ”en 
gränsupplevelse”.8 Den kan visserligen ”ge kunskap om att någon älskar” men ”aldrig 
utsäga den älskades namn”.9 Subjektets personliga trosupplevelser kan därmed enligt 
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författarinnan inte komma till direkt uttryck i den litterära texten utan ger sig till känna 
endast som textens gräns, dess sammanhangsskapande men osynliga ram, dess både 
närvarande och frånvarande förståelsehorisont.

Karl Vennberg kopplar denna Trotzigs syn på förhållandet mellan bekännelse och 
text till Kierkegaard.10 En ännu närmare motsvarighet har den i de banbrytande 
teologiska idéer som började gro inom katolicismen redan före andra världskriget och 
som så småningom ledde fram till andra Vatikankonciliets (1962-65) stora teologiska 
förnyelse. I en intervju i Ord och Bild 1982 berättar Trotzig att hon på 5O-talet läste 
Maritain, Mounier och

10 Jfr Vennberg, "Med ord ur smärtans ordlösa dialekt”, 144.
11 Jfr Pleijel, 10. Wrede (jfr 151 ff) och Hartman (jfr förf:s "Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, 53ff) 

uppmärksammar vissa element i Trotzigs trosuppfattning, dock utan att notera deras specifika 
teologihistoriska proveniens. Som svensk konvertit har författarinnan, menar Wrede, ”ingen läromässigt 
uppbyggd, katolsk åskådning" (Wrede, 157). Trotzig själv påpekar att ”kunskaperna som jag har erövrat på 
egen hand, borde räcka till flera betyg" (Kurowska, "'Språket gör verkligheten tydlig’”).

Jfr T Deman, "Französische Bemiihungen um die Emeuerung der Theologie", Theologische Revue 
46/2 (1950), 6lff.

13 M-D Chenu, "Pozycja teologii” (Teologins ställning), i: förf:s Wybór pism (Valda skrifter), 
Warszawa 1971, 34. Teologins trosfundament diskuteras också bl a i H de Lubac, De la Connaissance de 
Dieu, Paris (2) 1948, 61 ff och passim.

14 Jfr t ex H de Lubac, Le Drame de 1'humanisme athée. Paris (3) 1945, 281 ff, 302f och passim; H U 
von Balthasar, Bemanos, Köln-Olten 1954, 9ff.

15 Jfr t ex D 3004ff, 3015ff.
16 Jfr t ex H U von Balthasar, Pneuma und Institution, Einsiedeln 1974, 325ff; J Triitsch & J 

Pfammatter, ”Der Glaube”, i: Mysterium Salutis, 1, 824ff, 841 ff och passim; E Mounier, ”L'Affrontement 
chrétien”, i: förfis CEuvres, Paris 1961ff, III, 47ff. Magnus William-Olsson noterar visserligen det krav på 
bejakande hållning som den kristna intertexten ställer på författaren och läsaren, men han bortser helt från 
det kristna trosbegreppets enorma komplexitet och sätter likhetstecken mellan bejakelse och underkastelse; 
jfr M William-Olsson, "Verklighetens ansikte. Ikon och förvandling i Birgitta Trotzigs poesi”, i: förfis 
Obegränsningens ljus. Texter om poesi, Stockholm 1997, 167.

den nya teologin - de franska dominikanema Chenu och Congar, jesuiterna de 
Lubac och Teilhard de Chardin [...]. En del var fortfarande censurförbjudna av 
kyrkan då på 50-talet - men sedan kom i början på 60-talet andra Vatikankonciliet 
och ett jordskred av ”modernism” skakade den ärevördiga institutionen [...]. Jag 
försökte nog på mitt sätt - och jag försöker fortfarande! - hänga med.11

Den teologiska strömning som Trotzig åberopar i intervjucitatet - vanligen kallad la 
theologie nouvelle12 - framhäver trons fundamentala roll i all religiös aktivitet. I sin 
diskussion kring den religiösa kunskapens natur skriver Marie-Dominique Chenu att en 
teologi formulerad utanför trons sfär vore ”något slags missfoster, innehållslösa, i 
luften hängande spekulationer”.13 Andra kända nyteologer - Henri de Lubac och Hans 
Urs von Balthasar - visar att Dostojevskijs. Claudels och Bemanos litterära verk först 
och främst genereras av deras tro.14 Samtidigt avlägsnar sig nyteologema från den 
traditionella katolicismens syn på tro som lydnad mot fömuftsmässigt fattbara 
trossatser15 och grundar sitt trosbegrepp i jagets dialogiska relation till Guds levande, 
outgrundliga person.16 Detta dynamiskt-existentiella umgänge med gudsmysteriet kan 
enligt nyteologema inte uttryckas med explicita (spekulativa, narrativa, litterära etc) 
medel; det låter sig enbart tangeras indirekt genom diskursens underliggande rörelse, 
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dess osynliga horisont.17 I en av sina studier om Thomas av Aquino skriver Chenu att 
doctor angelicus under sitt kontemplativa arbete ofta förlorar sig själv och försjunker 
”dans ’la mer immense de la substance divine’”.18 Men sådana transcendenta 
trosupplevelser skildras aldrig direkt i Thomas verk utan markeras endast som en 
outsäglig, meningsskapande linje runt hans fömuftsmässiga, aristoteliska syllogismer.19 
På ett motsvarande sätt demonstrerar de Lubac att Dostojevskijs positiva, överväldig
ande trosupplevelser aldrig får bokstavliga uttryck i hans diktning. Dostojevskij är 
övertygad om deras outsäglighet och markerar dem endast som ett tomrum, en plötslig 
tystnad, en onämnd gräns, som ger riktning åt romanernas transcendenta dynamik.20

17 Jfr J Ratzingers kommentar till Dei verbum, i: Das Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, 
Dekrete und Erklärungen. Lateinisch und Deutsch. Kommentare, red H S Brechter m fl, Freiburg/B-Basel- 
Wien 1966ff, II, 5O6ff; Congar, La Foi, 18ff; H de Lubac, Sur les Chemins de Dieu, Paris 1956, 44ff, 133ff 
och passim; förf:s De la Connaissance, 13ff; H U von Balthasar, Henri de Lubac. Sein organisches 
Lebenswerk, Einsiedeln 1976, 75ff; Z J Zdybicka, Poznanie Boga w ujęciu Henri de Lubaca (Gudskunskap 
i Henri de Lubacs förståelse), Lublin 1973, 50ff.

18 M-D Chenu, St Thomas d’Aquin et la théologie. Paris 1959, 39. Chenu citerar ett fragment ur 
Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 1,9 (PG 94,836), anfört i S th 1,13,2.

19 Chenu, St Thomas dAquin, 37ff.
20 Jfr de Lubac, Le Dramę, 320ff, 366ff, 398ff.
21 Jfr Szondi, Einfuhrung, 119f.
" Krzywon, ”Literaturwissenschaft und Theologie. Uber literaturtheologische Kompetenz”, 200.
23 De båda hermeneutiska strategierna diskuteras i P Ricoeur, De T Interpretation. Essai sur Freud, Paris 

1965, 29ff; förfis Le Conflitdes interpretations. Essais d'herméneutique, Paris 1969, 313ff.

Enligt såväl Trotzig som nyteologema kan alltså författarens personliga tro varken 
helt negligeras eller upphöjas till den religiösa diskursens enda giltiga innebörd; tron 
ska i stället betraktas som textens reella men onåbara horisont. Föreliggande studie vill 
lösa det spänningsfyllda förhållandet mellan uppenbarelsen som intertext och uppen
barelsen som objekt för författarens personliga tro genom att följa denna gyllene 
medelväg. Å ena sidan kommer den kristna syndaläran inte att reduceras till en samling 
retoriskt-textuella strategier utan behandlas som uppenbarelse. Å andra sidan kommer 
Trotzigs personliga tro, som ger den kristna hamartiologin uppenbarelsens status, att 
åberopas endast som en första hermeneutisk grund21, en yttre ram för det verk- 
centrerade interpretativa arbetet. Tolkningens huvuduppgift blir inte att rekonstruera 
författarinnans personliga trosuppfattning utan att undersöka romantextens egen 
”christliche Kompetenz”22, dess intertextuella dialog med det kristna syndbegreppet. 
Sympatins hermeneutik vid fixeringen av tolkningens allmänna villkor ska inte få 
utesluta misstankens hermeneutik i detaljtolkningama.23



1.5 Uppenbarelse som text och allegation

En annan grupp av metodiska problem som hamartiologins uppenbarelsekaraktär bär 
med sig är olika slags inkommensurabiliteter mellan uppenbarelsen och intertext- 
begreppet. Uppenbarelsen avviker från en typisk intertext framför allt genom sin oklara 
textuella karaktär. Intertextualiteten har beskrivits som ”un dialogue textuel”, ”une 
permutation de textes”, ”Puzzlesystem von textuellen Elementen”, ”Moment der Iden- 
tität des Textes selbst” etc1 *; vilken intertextualitetsdefinition man än väljer ställs den 
textuella aspekten i centrum. Gud däremot uppenbarar sig framför allt genom sina 
handlingar - sin skapelsegäming, sina ingripanden i det utvalda folkets historia etc - 
samt genom Kristus levande person som är ”Medlaren och samtidigt hela uppen
barelsens fullhet”."

1 J Kristeva, Le Texte du roman. Approche sémiologique d'ime structure discursive transfor- 
mationnelle, The Hague-Paris 1970, 68f; förf:s Semeiotiké. 113; Grivel, "Serien", 53; Stierle, "Werk", 16.

‘ Dei verbum 2 (D 4202), citerat efter Andra Vatikankonciliet. Det kristna livets källor, Uppsala (2) 
1972, 18. Jfr även D 3004ff; A Jankowski, "Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu 
Bożym” (Inledning till den dogmatiska konstitutionen om det kristna livets källor), i: Sobór Watykański II. 
Konstytucje. Dekrety. Deklaracje (Vaticanum II. Konstitutioner. Dekret. Deklarationer), Poznań 1968, 343f; 
Ratzingers kommentar till Dei verbum, 506ff; Y M-J Congar, "Po Soborze" (Efter konciliet), i: Tajemnice 
Boga (Guds hemligheter), Poznań-Warszawa-Lublin 1966, XXXIII; förf:s La Foi, 8ff; Zdybicka, 50ff.

1 Bachtin, "Słowo", 185. Jfr ibid, 183ff; R Lachmann, "Dialogizität und poetische Sprache", i: 
Dialogizität, 51 ff.

4 Kristeva, Semeiotiké. 161. Jfr ibid. 151.
5 Jfr Barthes, "De l’(Euvre”, 1214.
6 Jfr t ex G Mathieu-Castellani. "Intertextualité et allusion. Le régime allusif chez Ronsard”, Littćrature 

55 (1984), 29f; Balbus, 1 lOff; Markiewicz, 259.

Uppenbarelsens status som intertext kan ifrågasättas även under hänvisning till 
intertextualitetens dialogiska moment. På grund av sin transcendenta överlägsenhet, 
menar Bachtin i ”Ordet i romanen”, kan uppenbarelsen aldrig inleda en flerstämmig 
dialog med de mänskliga orden. I en roman fungerar den som en monolitisk relikt som 
är oförenlig med textens polyfona struktur: ”Det auktoritära ordet är alltid ett dött citat 
i romanen, främmande i förhållandet till den konstnärliga kontexten”.3 Då Kristeva och 
Barthes i kreativ dialog med Bachtins romanteori myntar intertextualitetsbegreppet, 
blir misstänksamheten mot uppenbarelsens intertextuella kompetens en viktig in
grediens i deras resonemang. Kristeva underordnar den religiösa diskursen den 
monologiska 0-1-principen och betecknar romanens polyfona struktur som ”antichré- 
tienne et antirationaliste”.4 Barthes illustrerar textens intertextuella pluralism med de 
orena andamas replik ur Markusevangeliet: ”'Legion är mitt namn, ty vi äro många’” 
(Mark 5:9). Intertextualiteten beskrivs som ett sataniskt uppror som framtvingar 
Fadems-Mysteriets-Guds död.5 I senare intertextualitetsforskning har textens förhåll
ande till uppenbarelsen betecknats med termen allegation. Termen skapades av Giselle 
Mathieu-Castellani för att karakterisera renässansens imitativa förhållande till den 
antika litteraturen men har så småningom utvidgats till alla osymmetriska textrelationer 
som bygger på respekt och lydnad.6 Bachtins skepsis mot uppenbarelsen återklingar i 
allegationsteorin: ”likheten mellan allegation och intertextualitet har bara en yttre
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karaktär, i själva verket skiljer de sig i varje hänseende”.7 Även här förvägras 
uppenbarelsen funktionen som intertextuellt tolkningsinstrument.

7 Jfr Głowiński, 91.
8 Jfr t ex Balbus, 11 lff; J M Lotman, ”Tekst w tekście” (Texten i texten), Literatura na Święcie 164 

(1985), 325ff, 341; Pfister, "Konzepte”, 6ff. Se även M Bachtin, Estetyka twórczości słownej (Ordkonstens 
estetik), Warszawa 1986, 388ff, där dialogicitetsbegreppet utvidgas till att gälla alla textuella former.

9 Kristeva, Semeiotike, 162.
10 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 45,7 (PL 36,518); Hugo av S:t Victor, Eruditionis 

didascalicae libri VII 7,4 (PL 176,814); Bonaventura, Collationes in Hexaemeron 13,12 (Quaracchi 5,390); 
S th 1,34,1. Jfr även Congar, La Foi, 9ff; W Kem, ”Zur theologischen Auslegung des Schöpfungsglaubens”, 
i: Mysterium Salutis, II, 467ff; E R Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern (5) 
1965, 323ff.

11 Dei verbum 12 (D 4218), citerat efter Andra Vatikankonciliet. Det kristna livets källor, 26. Jfr även 
ibid 2ff (D 4202ff), 7ff (D 4207ff), 21 ff (D 4228ff); Johannes Chrysostomus, Homiliae in Genesin 17,1 (PG 
53,134); Congar, La Foi, 26ff.

12 Jfr Dei verbum 9 (D 4212), 16ff (D 4223ff); Jankowski, 343ff; Ratzingers kommentar till Dei 
verbum, 523ff.

13 Jfr Hilarius av Poitiers, De Trinitate 2,2 (PL 10,51); S th 11-11,1,9,2ff; Congar, La Foi, 47ff; de 
Lubac, Catholicisme, 3ff; A Adam, Lehrbuch der Dogmengeschichte, Giitersloh 1965ff, I, 15ff, 3 lff.

Med vilka grepp kan man bäst bemästra dessa inkommensurabiliteter mellan uppen
barelse och intertext? Forskare som försöker vinna uppenbarelsen för intertextuella 
studier gör det gärna genom att maximalt utvidga textualitetsbegreppet och se all 
kultur, ja, all förnimbar verklighet som dialogisk text.8 Ett annat och fruktbarare sätt att 
infoga uppenbarelsen i den intertextuella intressesfären är i stället att revidera den 
gängse synen på uppenbarelsens struktur. Då Kristeva vill se det religiösa ordet som ett 
monofoniserande förtryckarinstrument och hävdar att Dostojevskijs romaner förklarar 
krig ”contrę le christianisme et sa representation”9, tar hon större hänsyn till 6O-talets 
dominerande vänsterideologier än till Dostojevskijromanemas egen semantik. Inter- 
textualitetsteorin präglas i inte ringa grad av denna sin uppkomsttids förytligade syn på 
kristendomen. En grundligare analys av den kristna uppenbarelsens struktur visar 
emellertid att den utan några metodiska omvägar lever upp till intertextualitetsteorins 
grundläggande dialogiskt-textuella krav.

För det första har den kristna uppenbarelsen en underliggande textuell karaktär. 
Gud uppenbarar sig ”många gånger och på många sätt” genom sitt ord. Först talar han 
”genom profeterna”, därefter ”genom sin Son” (Hebr l:lf). Även de av hans 
uppenbarelseformer som inte direkt bygger på språket har en inneboende textuell natur. 
Således springer skapelsen fram ur Guds skapelseord (1 Mos l:3ff) och beskrivs 
genomgående som tecken, bok, sång, kodex, chifferspråk, text etc.10 För det andra har 
uppenbarelsens text en djupt dialogisk karaktär. Gud vänder sig ”till oss” (Hebr 1:2), 
kallar oss sina vänner (Joh 15:14) och talar med oss ”ansikte mot ansikte” (2 Mos 
33:11). Hans ord stänger inte in sig, som Bachtin hävdar, i en ogenomtränglig 
transcendens utan sänker sig ned i det mänskliga ordet. Gud talar ”såsom när den ena 
människan talar med den andra” (2 Mos 33:11), åberopar mänskliga bilder och 
analogier, utnyttjar de olika epokernas ”allmänt rådande sätt att tänka, tala och 
berätta”.11 Genom denna heterogenitet får det gudomliga ordet en mångstämmig 
karaktär.12 Till och med de något abstrakta dogmerna vilar på en dialogisk struktur. De 
brukar formuleras som kyrkans svar på akuta teologiska problem, förses med en 
auktoritativ - inte auktoritär - legitimitet och har sin grund i de troendes gemenskap.13 
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Enligt Bachtins teori (och med hans egen terminologi) inbjuder det auktoritativa ordet 
- till skillnad från det auktoritära - till en dialogisk relation.14

14 Bachtins distinktion auktoritär vs auktoritativ diskuteras i Balbus, 119ff.
15 Jfr V Nemoianu, ”Literary Play and Religious Referentiality”, i: Play, Literaturę, Religion. Essays in 

Cultural Intertextuality, red V Nemoianu & R Royal, Albany 1992, 2ff samt andra uppsatser i denna 
antologi: Herzog, 213ff: W Haug, ”Das Gespräch mit dem unvergleichlichen Partner. Der mystische Dialog 
bei Mechthild von Magdeburg als Paradigma fiir eine personale Gesprächsstruktur”, i: Das Gespräch, 
25lff; Jauss, ”Zum Problem des dialogischen Verstehens”, 13: Kloepfer, 101. De flesta av dessa uppsatser 
utgår från den nyare teologins (bl a Ebners, Gogartens, Brunners) idé om uppenbarelsens dialogiska 
struktur.

Uppenbarelsen framstår alltså som både textuell och dialogisk. Så betraktas den 
också i en rad nyare studier som fokuserar den intertextuella dialogen mellan den 
religiösa och den litterära diskursen. Virgil Nemoianu inleder en metoddiskussion om 
samspelet mellan litteratur och religion med att åberopa två teologer - Hans Urs von 
Balthasar och Jean Luc Marion - som var och en på sitt sätt visat att uppenbarelsen 
visserligen inte kan identifieras med text men i hög grad bygger på textens semantiskt- 
dialogiska strategier. Tack vare denna dialogiska aspekt, konstaterar Nemoianu, står 
litteratur och religion i en levande, mångdimensionell inbördes relation, som kan och 
bör undersökas intertextuellt.15



1.6 Systemreferensens ramar

Uppenbarelsen som intertext medför ytterligare ett väsentligt metodproblem - den 
omfattar ett stort, heterogent och svårbemästrat textkollektiv. För poststrukturalistiskt 
orienterade intertextualitetsteoretiker existerar knappast detta problem, eftersom de 
tenderar att upphäva gränserna mellan enskilda texter och betrakta sina intertexter som 
en icke-enhetlig, obestämbar, ständigt expanderande textmassa: ”codes infinis”, 
”longues series de textes”, ”la Bibliothéque générale” etc.1 Sådana obegränsade inter
texter har dock visat sig vara synnerligen svårhanterliga i konkreta studier. Kristeva vill 
i teorin utvidga intertextbegreppet till hela ”le corpus littéraire antérieur ou syn- 
chronique”2 3, men då hon i La Revolution du langage poétique undersöker de inter
textuella skikten i Lautréamonts Poésies arbetar hon symptomatiskt nog med några få 
bestämda intertexter, som tydligt manifesteras i Lautréamonts lyrik? Med dessa 
metodiska svårigheter i åtanke föreslår en rad forskare att intertextualitetsfenomenet 
inskränks till relationer mellan två enskilda, klart avgränsade texter.4 5

1 Barthes, ”S/Z”, 561; Jenny, 257; C Grivel, ”Théses préparatoires sur les intertextes”, i: Dialogizität, 
245. Jfr även J Derrida, Positions. Entretiens avec Henri Ronse. Julia Kristeva, Jean-Louis Houdebine, Guy 
Scarpetta, Paris 1972, 82; R Barthes, ”Le Plaisir du texte”, i: förf:s CEuvres complétes, II, 1512; J Culler, 
The Pursuit of Signs. Semiotics, Literaturę, Deconstruction, Ithaca 1981, 102f, 111; J Still & M Worton, 
”Introduction”, i: Intertextuality. Theories and Practices, red M Worton & J Still, Manchester-New York 
1990, 18ff.

‘ Kristeva, Semeiotike, 145.
3 Jfr J Kristeva, La Revolution du langage poétique. L’avant-garde å la fin du XDC siécle. Lautréamont 

et Mallarmé, Paris 1974, 337ff. Denna inkonsekvens i Kristevas resonemang diskuteras i Culler, The 
Pursuit of Signs, 105ff; R F Lack, ”Intertextuality or Influence. Kristeva, Bloom and the Poésies of Isidore 
Ducasse”, i: Intertextuality. Theories and Practices, 130ff.

4 Jfr t ex K W Hempfer, ”Uberlegungen zu einem Gilltigkeitskriterium filr Interpretationen und ein 
komplexer Fall: Die italienische Ritterepik der Renaissance”, i: Interpretation. Das Paradigma der 
europäischen Renaissance-Literatur. Festschrift fiir Alfred Noyer-Weidner zum 60. Geburtstag, red K W 
Hempfer & G Regn, Wiesbaden 1983, 14ff; förf:s Poststrukturale Texttheorie und narrative Praxis. Tel 
Quel und die Konstitution eines nouveau Nouveau Roman, Milnchen 1976, 54f; Kloepfer, 92f; Preisendanz, 
"Zum Beitrag”, 26ff; Lachmann, ”Ebenen”, 138.

5 Jfr M Pfister, ”Zur Systemreferenz”, i: Intertextualität, 52ff; förf:s ”Konzepte”, 17ff.

Den kollektiva intertexten som analytiskt redskap diskuteras särskilt ingående av 
Manfred Pfister? Å ena sidan vänder han sig mot försöken att begränsa intertextu- 
aliteten till ett förhållande mellan två texter. A andra sidan medger han att poststrukt- 
uralismens gränslösa intertexter har en svävande karaktär och knappast kan vinnas för 
fruktbar litteraturanalys. För att lösa problemet introducerar Pfister begreppet system
referens. Ett stort, heterogent textkollektiv kan inte, menar han, fungera som analys
instrument förrän dess disparata beståndstexter inordnats i ett fixerat system. Att 
konstituera en sådan mångtextuell systemreferens innebär dels att bestämma text
kollektivets yttre ramar, dels att fastslå dess inre struktur. Först då dessa två regleringar 
utförts fungerar textkollektivet som en hanterbar intertext och kan användas som 
operativt underlag i en intertextuell tolkning.

Pfisters teori har en särskild relevans för intertexten i denna studie. Den kristna 
uppenbarelsen är en mångtextuell, komplext organiserad textkorpus, som består av s k 
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fontes fidei, uppenbarelsens källor.6 Under historiens gång har både uppenbarelse
källornas inre ordning och deras yttre ramar undergått stora och dramatiska för
ändringar. De mest markanta skiljelinjerna går mellan de stora kristna konfessionerna. 
Medan katolicismen och ortodoxin nämner en mängd inspirerade loci, framhäver 
reformationen Skriften, sola scriptura, som sin allenarådande formalprincip, ”den 
kristna lärans enda källa och norm”.7 8 Påtagliga meningsskiljaktigheter i fråga om 
fontes fidei råder också inom de enskilda konfessionerna. Andra Vatikankonciliet 
exempelvis respekterar visserligen Trientkonciliets beslut om uppenbarelsekällomas 
kanon, men lägger tyngdpunkten på andra källor än det tidigare kyrkomötet. I ett 
konkret tolkningsarbete skulle Vaticanum II:s uppenbarelsekorpus producera en delvis 
annan betydelse än Tridentinums fontes fidei? För att undvika den typen av menings- 
diffraktioner måste den kristna uppenbarelsens texter i denna studie underkastas 
samma etableringsprocedur som gäller för vaije konstituering av en systemreferens. 
Två frågor kräver specifika svar: Vilka av kristendomens loci är relevanta för tolk
ningen av Dykungens dotter? Och: Vilken av uppenbarelsekällomas interna struktur
eringar kan göra störst rättvisa åt Trotzigs roman? Detta konstituerande av den 
intertextuella basen är av yttersta vikt för hela tolkningsarbetet och måste ske i lyhört 
hermeneutiskt samtal med romanen.

6 Jfr t ex D 1334, 1501 ff, 3020: Dei verbum 9f (D 4212f); M Premm. Katholische Glaubenskimde. Ein 
Lehrbuch der Dogmatik, Wien 1961, I, 17ff; Congar, La Foi, 41ff, 142ff.

7 F Pieper & J T Mueller. Kristen dogmatik, övers T G A Hardt. Uppsala 1985, 73. Katolicismens 
fontes fidei diskuteras bl a i Premm, I, 17ff, ortodoxins i S [Tsankov] Zankow, Das orthodoxe Christentum 
des Ostens. Sein Wesen und seine gegenwärtige Gestalt, Berlin 1928, 30ff och Uspenskij & Lossky, 11 ff. 
lutheranismens i Adam, Lehrbuch, II, 277ff samt Pieper & Mueller, 73ff.

8 Jfr Ratzingers kommentar till Dei verbum, 515ff; Congar, "Po Soborze”, XXXIIIff; Jankowski, 333ff.
9 Jfr M Vincent, "Kosmogoni och apokalyps - två intertextuella paragram i Birgitta Trotzigs Teologiska 

variationer", Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 103 (1982), 17ff; Olsson, I det 
lysande mörkret, 12ff; Bergil. 19f.

10 Jfr t ex Larsson. 176f; Sem-Sandberg, 262ff: Bergsten, 202; Tyrberg, 230ff, där Mark 5 tilldelas "en 
avgörande roll” (Tyrberg, 238) som romanens betydelseproducerande instans. Även andra svenska Trotzig- 
studier tenderar att privilegiera Bibeln bland uppenbarelsens källor; jfr t ex Wrede, 148, 172 och passim; 
Vincent. "Kosmogoni och apokalyps”, 17ff.

11 Olsson, I det lysande mörkret, 12.

En lämplig utgångspunkt för en första bestämning av systemreferensens ramar är 
den skapelseberättelse som flätats in i romanens öppningsscen. Liknande skapelse
skildringar ingår i Trotzigs tidigare produktion och har redan varit föremål för litter
aturvetenskapliga analyser.9 Även om dessa studier genomgående åberopar den kristna 
uppenbarelsens källor, diskuterar ingen av dem närmare det intertextuella fältets 
omfång. Denna icke-problematiserande attityd till den kristna intertextens ramar får 
kännbara tolkningskonsekvenser. Ulf Olsson exempelvis tolkar skapelseberättelsen i 
De utsatta med Bibeln som sin enda intertext; en påtaglig prioritering av Skriften bland 
uppenbarelsens loci utmärker även större delen av de uppsatser som ägnats Dykungens 
dotter.10 Olsson deklarerar visserligen i sin avhandling att han ska undersöka skapelse
berättelsens intertextuella relationer ”inte så mycket ur teologisk synvinkel, som ur 
strukturell och semiotisk”11, men hans konstruktion av intertexten får ändå teologiskt- 
konfessionella implikationer. Genom att inskränka sin intertext till sola scriptura gör 
han skapelseberättelsen i De utsatta till en luthersk text.
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Redan en hastig jämförelse visar att skapelseberättelsen i Dykungens dotter - på 
samma sätt som författarinnans övriga skapelseskildringar - starkt avviker från den 
bibliska kosmogonin.12 I Dykungens dotter uppstår världen ur ingenting, medan den i 
Genesis går tillbaka på ett slags flytande ursprungsmateria. I Moses berättelse tar 
skapelseakten sex dagar i anspråk, medan den i Dykungens dotter sker ”i ett enda 
strålande ögonblick” (9). Romanens värld uppstår i tysthet, medan den i Bibeln skapas 
genom Guds uttalade ord. I Genesis är skapelsen en engångsföreteelse, medan den i 
Dykungens dotter har en durativ karaktär. I Moses kosmogoni degraderas solen till en 
vanlig himlakropp som skapas på fjärde dagen, medan den i romanen upphöjs till den 
nyskapade världens grundvillkor och absoluta medelpunkt. Bibelns sol sätts ”på 
himmelens fäste” (1 Mos 1:17), medan den i Dykungens dotter även får en jordisk 
anknytning och placeras som eldkropp ”i jordkroppamas mitt” (9).

12 Den bibliska kosmogonin diskuteras i G von Rad, Das erste Buch Mose. Genesis, Göttingen-Ztlrich 
(12) 1987, 27ff; H Gross, ”Theologische Exegese von Genesis 1-3”, i: Mysterium Salutis, 11, 421ff; E 
Lohse, Die Briefe an die Kolosser und an Philemon, Göttingen (2) 1977, 85ff; L Scheffczyk, Schöpfung 
und Vorsehung, Freiburg/B-Basel-Wien 1963, 2ff; P de Haes, Die Schöpfung als Heilsmysterium. 
Erforschung der Quellen, Mainz 1964, 247ff.

13 Jfr t ex WA 18,604, 50,659; Y M-J Congar, La Tradition et les traditions. Paris 1960ff, I, 184ff, II, 
215ff.

14 Theophilus av Antiokia, Ad Autolycum 2,10 (PG 6,1064). Jfr G May, Schöpfung aus dem Nichts. Die 
Entstehung der Lehre von der creatio ex nihilo, Berlin-New York 1978, 159ff.

15 Ambrosius, Hexaemeron 1,4,16 (PL 14,141). Jfr Scheffczyk, Schöpfung, 49, 61, 77; Ott, 112ff; 
Premm, I, 396ff.

16 Basilius, Homiliae in Hexaemeron 2,7 (PG 29,45). Guds tysta röst diskuteras i 1 Escribano-Alberca, 
Glaube und Gotteserkenntnis in der Schrift und Patristik, Freiburg/B-Basel-Wien 1974, 36ff, 75ff, 82 och 
passim.

17 Augustinus, De Genesi ad litteram 5,20,40 (PL 34,335). Jfr Kem, 533f; Scheffczyk, Schöpfung, 29, 
49, 97 och passim. Flera forskare har uppmärksammat skapelseaktens kontinuitet i skapelseberättelsen i De 
utsatta, dock utan att notera att denna avvikelse från den bibliska intertexten ingår i den kristna 
systemreferensen som elementär, dogmatiserad trossanning; jfr Olsson, / det lysande mörkret, 14; 
Adolfsson, ”1 kärleken”, 421f; C Franzén, ”1 begynnelsen var ordet. Betraktelser över Birgitta Trotzigs 
poetik”, i: förf:s / begynnelsen var ordet. Essäer om den litterära erfarenheten, Stockholm 2002, 78f.

Relaterade till Ulf Olssons begränsade intertext framstår alla dylika avvikelser som 
svårförklarliga retoriskt-semiotiska figurer. Deras legitimitet i skapelseberättelsen 
framträder först då den bibliska intertexten kompletteras med den breda kristna 
traditionen, som bl a omfattar de gamla trosbekännelserna, kyrkofädernas skrifter och 
konciliernas lärobestämmelser - källor som starkt ifrågasattes av Luther.13 De flesta 
bibelavvikelsema i romanens skapelseskildring har direkta motsvarigheter i den 
patristiska textkorpusen och i kyrkans dogmatiserade skapelselära. Theophilus är en av 
de första kyrkofäder som betonar att världen inte uppstått ur en tidlös ursubstans utan 
skapats av Gud ”ur ingenting”.14 En annan kyrkofader, Ambrosius, skriver att Gud för 
sitt skapelseverk inte behöver sex långa dagar utan skapar världen ”i ett kort, litet 
ögonblick”.15 Basilius hävdar att Guds skapelseord inte är ett ”medelst talorganen 
frambragt ljud” utan en ikonisk handling, ett ”stillatigande” ord.16 Augustinus 
konstaterar att Guds skapelsegäming inte bara omfattar den första, ögonblickliga 
skapelseakten utan också en upprätthållande, konserverande verksamhet, som 
”fortsätter ända fram till nu”.17 Origenes menar att skapelseaktens sol inte bara är en 
vanlig materiell himlakropp utan också en symbol för Kristus - ”rättfärdighetens sol”
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18 (Mal 4:2) - som tronar över världen som dess suveräne skapare och härskare. 
Johannes Chrysostomus och Zeno av Verona är två av många kyrkofäder som utnyttjar 
Kristus solsymbolik vid beskrivningen av frälsningsordningens stationer och påstår att 
solens himmelska eldkropp genom julens och påskens mysterium tagit boning mitt 
ibland de jordiska människorna.18 19 Två av dessa patristiska idéer - den om creatio ex 
nihilo och den om creatio continua - har bedömts som så viktiga för den kristna 
doktrinen att de så småningom fått dogmens status. Att ”världen och allt som finns i 
den, såväl andligt som materiellt, skapades av Gud ur intet” förkunnar en av Vaticanum 
l:s dogmatiska artiklar.20

18 Jfr Origenes, Commentaria in Evangelium loannis 1,25 (GCS 4,31); förf:s Commentarium in 
Canticum canticorum 2 (GCS 8,126f); F J Dölger, ”Das Sonnengleichnis in einer Weihnachtspredigt des 
Bischofs Zeno von Verona. Christus als wahre und ewige Sonne”, i: förf:s Antike und Christentum. Kultur- 
und religionsgeschichtliche Studien, Miinster 1929ff, VI, lff, 4ff och passim; förf:s ”Sonne und 
Sonnenstrahl als Gleichnis in der Logostheorie des christlichen Altertums”. i: ibid, I, 27lff; Rahner, 
Griechische Mythen, 125ff och passim.

19 Jfr Johannes Chrysostomus, Homilia in servatoris nostri Iesu Christi diem natalem 1 (PG 49.351); 
Zeno av Verona, Tractatus 2,9 (PL 1 l,415ff); F J Dölger, Sol Salutis. Gebet und Gesang im christlichen 
Altertum. Mit besonderer Riicksicht auf die Ostung in Gebet und Liturgie, Miinster 1920, 336ff, 342ff och 
passim: förf:s ”Das Sonnengleichnis”, lff; Rahner, Griechische Mythen, 153ff, 190ff.

20 D 3025. Jfr även D 3003; Ott, 95ff, 105ff; Premm, I, 346ff, 375ff.
21 Jfr t ex K Algermissen, Konfessionskunde, red H Fries m fl, Paderborn (8) 1969, 203ff.
" Att Trotzigs texter fruktbarast analyseras utifrån katolska referenser konstateras i bl a J Paillard. "Det 

tragiska i Birgitta Trotzigs diktning". Credo. Katolsk tidskrift 44/2 (1963), 66; K Thomell, ”Frånvaro och 
närvaro. En studie av gudsbegreppet i Birgitta Trotzigs författarskap”, Vår Lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 
62/7 (1971), 405. Ingen av dessa uppsatsförfattare preciserar dock närmare den katolska systemreferensens 
ramar och struktur.

23 D 1501. Jfr D 3006f; Adam, Lehrbuch, II, 372ff; Congar, La Tradition, I, 233ff; P Lengsfeld, 
"Tradition innerhalb der konstitutiven Zeit der Offenbarung”, i: Mysterium Salutis, I, 239ff; förf:s 
"Tradition und Heilige Schrift - ihr Verhältnis”, i: ibid, I, 463ff.

24 Jfr Premm. I. 17ff, 27ff; Congar, La Foi, 47ff; M Löhrer, ”Träger der Vermittlung”, i: Mysterium 
Salutis, I, 555ff.

Skapelseberättelsen i Dykungens dotter framtvingar alltså en intertext som vid sidan 
av Bibeln omfattar andra typer av kristna uppenbarelsekällor, bl a de patristiska skrift
erna och de ekumeniska konciliernas dogmatiserade lärosatser. Dessa olika typer av 
loci godkänns av den stora majoriteten ortodoxa teologer'1 * och utgör den katolska 
kyrkans klassiska fontes fidei." I protest mot Luthers sola scriptura-princip framhäver 
konciliet i Trient att uppenbarelsen inte bara förvaras i testamentena utan också i 
”skrivna böcker och oskrivna traditioner”, som under den Helige Andes beskydd för
medlas ”liksom ur hand i hand ända fram till våra dagar”.23 Till en uppenbarelsens 
källa upphöjs även kyrkans - synodemas, konciliernas etc - lärobestämmelser.24

Granskningen av Trotzigs skapelseberättelse bekräftar att författarinnans tro och 
trostillhörighet är av stor betydelse för romanens intertextuella fält. Den bibliska 
textkorpusen kan inte ensam göra rättvisa åt de komplexa, i dialog med kristendomen 
konstituerade meningsstrukturema i Dykungens dotter. Verkets täta religiösa diskurs 
kräver en systemreferens som omfattar den katolska kyrkans uppenbarelsekällor.
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Dykungens dotter öppnar, som just visats, en intertextuell dialog med de katolicismens 
uppenbarelsekällor som stadfästes av konciliet i Trient. Innebär det att romanens 
systemreferens är lika med Tridentinums officiella fontes fidei? Kan den kristna 
hamartiologin, som inledningsvis angivits som studiens meningsproducerande 
intertext, inskränkas till den katolska syndalära som regleras av Trientkonciliets 
auktoriserade loci? Frågeställningen kan inte få någon tillfredsställande lösning förrän 
romanens semantiska substans konfronterats med systemreferensens andra 
konstituerande element - dess inre struktur. Alltså: Aktualiserar Dykungens dotter den 
syn på uppenbarelsekällomas inre ordning som är inskriven i Tridentinums dekret? 
Frågan är desto mer berättigad som Trotzig i sina icke-skönlitterära uttalanden relativt 
sällan åberopar de fontes som Tridentinum och dess efterföljare, Vaticanum I, placerar 
i den katolska systemreferensens centrum. Hon söker aldrig direkt stöd i Enchiridion 
symbolorurn, som sammanfattar kyrkans - synodemas, konciliernas, påvarnas - 
officiella dogmatiska dokument. Även om hon i vissa sammanhang markerar en stor 
förståelse för Thomas av Aquino, av kyrkan upphöjd till doctor universalis et 
communis1 2 3 4, och hans teologiska grundintentioner, föredrar hon att hänvisa till 
exempelvis Dostojevskij, den ortodoxe teologen Vladimir Lossky och den genom 
encyklikan Humani generis fördömde franske jesuiten Pierre Teilhard de Chardin/

1 Jfr kap 1.1.10.
' Jfr D 3665ff; Premm, 1. 36ff.
3 Jfr B Trotzig, ”Teilhard de Chardin: Ett alternativ”, Bonniers Litterära Magasin 30/1 (1961), 31; 

förf:s ”Eckehart”, i: förf:s Porträtt, 49; förf:s ”Det sekulariserade Sverige; Det sakralas hemligheter”, i: 
Lycksalighetens halvö. Den svenska välfärdsmodellen och Europa, Stockholm 1987, 88.

4 Jfr Zaremba, ’”Jag går i vilka kyrkor jag vill’”; Trotzig & Lönnebo, 1 lff; C O Werkelid, ”Att ge 
själen ett ansikte”, Svenska Dagbladet 14.11.1982; Trotzig, ”Teilhard de Chardin”, 27ff.

5 Jfr Griibel, 233ff, 240ff; KarTer, ”Titles”, 122ff; Rothe, 359ff.
6 Jfr Adam, Lehrbuch, II, 372ff.

En tacksam startpunkt för en diskussion kring romanens förhållande till 
Tridentinums syn på uppenbarelsekällomas struktur är de två inledande mottona i 
Dykungens dotter. Som Rainer Griibel och Wolfgang Karrer visat är mottot i ett 
litterärt verk inte bara en viktig tematisk signal utan också ett slags intertextuell 
kontrollinstans, som reglerar och strukturerar textens intertextuella fält.5 Denna 
reglerande funktion aktiveras särskilt starkt, menar Griibel, då mottot utgörs av ett citat 
ur en uppenbarelsetext. Griibels forskningsresultat har en speciell relevans för denna 
studie inte minst därför att de bygger på analyser av Dostojevskijs författarskap. Såväl 
flera av Dostojevskijs enskilda motton - t ex i Bröderna Karamazov (Joh 12:24) och i 
Onda andar (Luk 8:32ff) - som själva hans polyfona mottoteknik återklingar på olika 
plan i Dykungens dotter.

Även om Tridentinum undviker att explicit fixera uppenbarelsekällomas struktur, 
markerar många av konciliets formuleringar att fontes fidei bildar en stabil, överskådlig 
rangordning. Då första Vatikankonciliet ger denna ordning en mer artikulerad form 
åberopas med rätta Tridentinums dokument.6 Medan exempelvis den ortodoxa teologin 
avhåller sig från att indela uppenbarelsekälloma i separata klasser och ständigt 
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framhäver Bibelns och traditionens organiska enhet - mot sola scriptura ställs Skriften 
i kyrkan7 - väljer Tridentinum och Vaticanum I att skilja mellan tre tydligt avgränsade 
källor: Bibeln, traditionen och kyrkans läroämbete. Förhållandet mellan dem beskrivs 
med hierarkiserande relationer, som har sin grund i förnuftet och dess spekulativa 
kompetens. Den lägsta positionen i hierarkin tilldelas Bibeln. Den överträffar 
visserligen traditionen i klarhet och inspirationsstyrka, men traditionen är starkare på 
flera andra områden: den är äldre, fullständigare och teologiskt subtilare än Bibeln. 
Ifall hela traditionen enas om en viss teologisk sanning, kan den bli till en ofelbar 
trossats oberoende av Bibelns stöd. Högst i hierarkin står kyrkans magisterium. Det 
förbehålls rätten att ordna, förklara och justera de två övriga källorna. Om Bibeln och 
traditionen öppnar sig mot olika tolkningar, är det kyrkan som genom sina 
lärobestämmelser avgör deras sanningshalt. Med stöd i bl a Matt 28:19f upphöjs 
kyrkans dogmatiserande magisterium till uppenbarelsens främsta beskyddare och trons 
första och yttersta norm.8

7 Jfr Uspenskij & Lossky, 1 lff; Algermissen, 207.
8 Jfr D 3004ff: Premm, I, 17ff; Adam, Lehrbuch. 11, 372ff; Congar, La Foi, 47ff.
9 Jfr Premm, I, 5ff; Congar, La Foi, 133ff, 203ff.
10 Chenu, ”Pozycja teologii”, 47.
11 Jfr t ex Liithi, Das europäische Volksmärchen. 25ff.
12 Jfr t ex H Levander, ”Sagan om Långholmen”. Dagens Nyheter 30.4.1971; O Östins kommentar till 

"När Träsvalan kom i Getapeln”, i: A Strindberg, Ensam. Sagor, red O Östin, Stockholm 1994, 276f.
13 Jfr B Westin, Strindberg, sagan och skriften, Stockholm-Stehag 1998, 154ff.
14 A Strindberg, ”När Träsvalan kom i Getapeln”, i: förf;s Ensam. Sagor, 150.
15 Jfr t ex Joh 11: 1 Kor 15; Ef 5:14; Osterjubel der Ostkirche, 19ff; Dölger, Sol Salutis, 336ff, 364ff,

Mot fonden av dessa spekulativt ordnade fontes fidei har de två mottona i 
Dykungens dotter en närmast provokativ karaktär. Tridentinums hierarkiska system
referens har sin grund i ett tidlöst, ahistoriskt tänkande. De enskilda källoma tilldelas 
den plats i den orubbliga, logiskt uppbyggda ordningen som de kan tänkas ha i Guds 
absoluta, oföränderliga förnuft.9 De speglar snarare '”essensernas’ ordning” och dess 
”tidlösa lagar”10 än inkarnationens dynamiska verklighet. Strindbergs saga ”När Trä
svalan kom i Getapeln”, som romanens första motto hämtats ur, bryter mot detta 
ahistoriska betraktelsesätt. Den anknyter visserligen fortlöpande till sago- och legend
genren, som tenderar mot det tidlösa, abstrakta, allmängiltiga11, men Strindbergs 
berättelse motsätter sig samtidigt denna genrekonvention och förankrar sin handling i 
en konkret, historisk verklighet.12 De kristna motiv Boel Westin identifierat i ”När 
Träsvalan kom i Getapeln” - paradis, skuld, förlåtelse, uppståndelse, förvandling etc13 
- förs inte upp mot ett tidlöst, oföränderligt perspektiv utan ned mot en av de lägsta 
sociala sfärerna: 18OO-talets fängelsemiljö. I romanens första motto - fågelns sång som 
sammanfattar sagans religiöst-moraliska problematik - manifesteras denna nedåt- 
riktade linje inte minst genom en groteskt färgad skrivart. Sången handlar visserligen 
om ett högt ämne - ”om död och om uppståndelse”14 - men skriver ned de högtidliga 
bibliskt-liturgiska uppståndelseformlema15 till en text som genom sin naiva diktion och 
sin materiella konkretion påminner om en ”låg” bamramsa.

Romanens första motto bryter mot Tridentinums och Vaticanum I:s strukturerings- 
principer i ytterligare ett avseende. Konciliernas källor ordnas i ett hierarkiskt, logiskt 
system för att kunna producera en spekulativ teologi, som bygger på fömuftsmässigt 

406f.
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fattbara, syllogistiska tankestrukturer.16 Mot detta rationella tänkande om Gud ställer 
romanens första motto en oförståelig paradox. Barnramsor bygger ofta på nonsens, 
obegriplighet och paradoxalitet.17 Denna genrepotential aktiveras i det första mottot bl 
a genom versifiering, som tillhör de mer etablerade intertextuella omarbetnings- 
strategiema.18 I ”När Träsvalan kom i Getapeln” återges fågelns sång i prosaform: 
’”Dy, dy, dy, dy, dit! Hyv, hyv, hyv hit! I dy, i dy, i dy do du! Ur dyn, ur dyn, ur dyn 
uppstod du!’”.9 I romanens motto delas däremot sången upp i fem verser, som 
förstärker citatets parallellismer, assonanser och allitterationer:

16 Jfr Premm, I, 17ff, 32ff och passim; Chenu, ”Pozycja teologii”, 52ff; E von Ivånka, ”Aristotelismus 
und Platonismus im theologischen Denken. Westliche und östliche Theologie”, Scholastik. Vierteljahres- 
schrift fur Theologie und Philosophie 14 (1939), 373ff, 386ff och passim.

17 Jfr t ex S Stewart, Nonsense. Aspects of Intertextuality in Folklore and Literaturę, Baltimore-London 
1979, 51 f, 134f, 188ff och passim.

18 Jfr Genette, Palimpsestes, 244ff; H F Plett, ”Sprachliche Konstituenten einer intertextuellen Poetik”, 
i: Intertextualität, 82f; Jenny, 275f.

19 Strindberg, ”När Träsvalan kom i Getapeln”, 149f.
Jfr Ott, 169ff, 223ff; Schulz, ”Die 'Höllenfahrt’”, 4, 56; Tyciak, "Die Theologie”, 45ff; Evdokimov, 

Die Frau, 81; Pieper & Mueller, 364ff.
21 Jfr Gregorius av Nazians, Oratio 30,21 (PG 36,132). Se även Evdokimov, Die Frau, 81.
” Jfr Schulz. "Die 'Höllenfahrt’”, 29; Onasch, 294.

”Dy, dy, dy, dy, dit! Hyv, hyv, hyva, hit!
I dy, i dy, i dy 
dog du!
Ur dyn, ur dyn, ur dyn 
uppstod du!” (5)

Detta täta nät av ekvivalenser sammansmälter dyns negativa och positiva aspekt till en 
enda paradoxal bild. Dyn framstår som både dödens och uppståndelsens materia. Den 
pånyttföder inte tack vare utan - helt konkret - i och genom döden.

Det första mottots brott mot Tridentinums och Vaticanum I:s hierarkiska 
systemreferens förstärks och kommenteras av romanens andra motto, Johannes 
Damascenus ortodoxa påsktroparion:

”Kristus är uppstånden från de döda, 
genom döden besegrade han döden, 
och åt dem som voro i gravarna 
gav han liv.” (5)

1 den rationellt ordnade katolska doctrina sacra beskrivs frälsningen som ett juridiskt- 
moraliskt kontrakt, som bygger på föreställningen om den ställföreträdande tillfyllest- 
görelsen. Kristus befriar mänskligheten genom att ge sitt liv ’”[...] till lösen för många”’ 
(Matt 20:28). Hans människonatur och allt vad den innebär - lidande, död, anastasis - 
är ett instrumentum conjunctum, som möjliggör det juridiska avtalet med Gud.20 21 * I 
Johannes Damascenus påsktroparion däremot återges frälsningen med fysiskt-ontiska 
kategorier. Kristus frälser inte genom en juridisk förhandling utan genom att helt 
konkret ta döden ”på sig”"1 och därigenom besegra (i det grekiska originalet rent av 
Trampa ned’, 'trampa sönder’") den. De syndens följder som han gör till sina fungerar 
inte som tillfyllestgörelsens element utan förvandlas genom hans kenosis till nådens 
och frälsningens manifestationer: ”Nicht nach seinem Tode, sondem in und durch 
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seinen Tod wird der Tod uberwunden”.23 Mot den latinska världens strävan att över
sätta uppståndelsen till ett logiskt, begripligt domstolsspråk ställer Damascenus påsk
hymn en obegriplig, ”dåraktig” paradox. Dess roll är inte att förklara uppståndelsen 
utan att skydda dess outsägliga mysterium.24

23 Schulz, "Die 'Höllenfahrt’”, 37. Jfr även J Teixidor, "Le Théme de la descente aux enfers chez saint 
Ephrem”, L'Orient syrien 6 (1961), 26.

24 Jfr F Heiler, Urkirche und Ostkirche, Miinchen 1937, 204f; Tyciak, "Die Theologie”, 45ff; Schulz, 
”Die 'Höllenfahrt’”, 3ff, 34ff, 42ff; Lossky, Die mystische Theologie, 191 ff; C Yannaras, Person und Eros. 
Eine Gegenuberstellung der Ontologie der griechischen Kirchenväter und der Existenzphilosophie des 
Westens, Göttingen 1982, 30ff, 50ff.

25 Firmicus Matemus, De errore profanarum religionum 24,2 (CSEL 2,114); jfr ibid 24,2ff (CSEL 
2,114f).

26 Jfr Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3,29 (PG 94,1101); Kroll, 5ff; Schulz, "Die 'Höllenfahrt’”, 
29ff; Teixidor, 26, 29ff, 37ff och passim; J Daniélou, Histoire des doctrines chrétiennes ovant Nicée, Toumai 
1958ff, I, 257ff och passim. Se även F Scheidweiler, ”Nikodemusevangelium. Pilatusakten und Höllenfahrt 
Christi”, i: Neutestamentliche Apokryphen in deutscher Ubersetzung, red E Hennecke & W Schneemelcher, 
Tubingen (3) 1959ff, I, 348ff, 353ff; H Leclercq, ”Apocryphes”, i: DACL, 1/2, 2575f.

27 Jfr Casper, Weltverklärung, 81ff; Casel, 67ff; Osterjubel der Ostkirche, 14ff. 19ff; Liturgikon. 
"Messbuch" der Byzantinischen Kirche, red N Edelby, Recklinghausen 1967, 142ff; Onasch, 180f, 293ff.

28 Jfr Schulz, "Die 'Höllenfahrt”’, 16ff; Uspenskij & Lossky, 198ff; [Dionysius Fumoagrophiota], 
Malerhandbuch des Malermönchs Dionysios vom Berge Athos, red G Schäfer m fl, Miinchen 1960, 100; 
Onasch. 40f.

■9 Jfr Schulz, ”Die 'Höllenfahrt”'. 42ff.
30 Jfr t ex de Lubac, Catholicisme, 164ff.

Denna paradoxskapande strategi kommer till uttryck på flera nivåer i romanens 
andra motto. Frälsningshistoriskt skildrar Damascenus påskhymn anastasis, Kristus 
nedstigande i dödsriket, som i den ortodoxa teologin betraktas som hans förnedrings 
sista och djupaste station. Men denna akt av största utblottelse visar sig paradoxalt nog 
vara den största triumfens symbol. Frälsaren krossar Hades ”eviga reglar”25, besegrar 
djävulen, väcker de döda och leder dem till det återvunna paradiset.26 Liturgiskt ingår 
Damascenus troparion i den ortodoxa påsknattsliturgin, som avbildar Kristus anastasis- 
färd. Påsknattsprocessionen går med ljus tre gånger runt den stängda, mörka kyrkan. 
Prästen knackar tre gånger med korset på kyrkans östra port. Porten öppnas och kyrkan 
fylls med ljus. Damascenus troparion intoneras framför kyrkporten, som inte bara 
symboliserar Hades krossade reglar utan också - och framför allt - paradisets och det 
nya Jerusalems port. Den underjordiska påsknattsprocessionen visar sig paradoxalt nog 
leda till det himmelska Jerusalem.27 Ikonografiskt anspelar Damascenus troparion på 
anastasisikonen, som avbildar Kristus nedstigande i Hades. Denna ”låga” descensions- 
bild fungerar i den ortodoxa spiritualiteten som uppståndelsens viktigaste ikon. Den 
skildrar inte bara scenen i dödsriket utan också uppståndelsens oförklarliga och oav- 
bildbara under. Uppståndelsen - mysteriernas mysterium - kan inte framställas annat 
än genom sin paradoxala negativbild.28

Den nedåtriktade, paradoxala linje som romanens två motton representerar står i 
öppen konflikt med den hierarkiska doctrina sacra och dess normgivande magisterium. 
Föreställningen om uppståndelsens materiellt-paradoxala natur, som bl a fick stöd av 
femte ekumeniska konciliet i Konstantinopel år 553, slog aldrig igenom i det latinska 
västerlandet.29 Då några katolska teologer - Jean Daniélou, Henri de Lubac, Louis 
Bouyer m fl - på 1930- och 40-talet försökte berika den juridiska satisfactio vicaria- 
idén med några lån från den grekisk-ortodoxa föreställningsvärlden30, fördömdes de 
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kraftfullt av Pius XII i encyklikan Humani generis (1950).31 Inte bättre gick det för de 
nytänkande teologer - Marie-Dominique Chenu, Yves Congar, Henri Bouillard m fl - 
som ville komplettera Thomas aristoteliska evighetsperspektiv med historiens 
konkreta, nedåtriktade blick.32 Humani generis avvisade historicismen som teologisk 
metod och bekräftade Thomas tidlösa synsätt som kyrkans officiella norm.33

31 Jfr D 3875ff. Encyklikans intentioner och verkan diskuteras i G Martina, ”The Historical Context in 
Which the Idea of a New Ecumenical Council Was Bom”, i: Vatican II. Assessment and Perspectives. 
Twenty-Five Years After (1962-1987), red R Latourelle, New York 1988f, I, 32ff; R Aubert, ”Die 
Theologie während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert. 
Perspektiven, Strömungen, Motive in der christlichen und nichtchristlichen Welt, red H Vorgrimler & R 
vander Gucht, Freiburg/B-Basel-Wien 1969f, II, 54f. Se även den konservativa skolans angrepp mot 
nyteologin i exempelvis R Garrigou-Lagranges artiklar: ”La nouvelle théologie ou va-t-elle?”, Angelicum 
23 (1946), 126ff; ”Vérité et immutabilité du dogme”, Angelicum 24 (1947), 124ff; ”Nécessité de revenir å 
la définition traditionnelle de la vérité”, Angelicum 25 (1948), 185ff; ”LTmmutabilité des vérités définies et 
le sumaturel”, Angelicum 25 (1948), 285ff.

32 Jfr t ex M-D Chenus artiklar från 40-talet: ”Reformy struktury społeczności chrześcijańskiej” (Den 
kristna samhällsstrukturens reformer), i: förf:s Wybór pism, 155ff; ”Cywilizacja techniczna i nowa 
duchowość” (Teknisk civilisation och ny andlighet), i: ibid, 195ff; ”Ciało Kościoła i struktury społeczne” 
(Kyrkans kropp och samhällsstrukturerna), i: ibid, 217ff. Se även Martina, 21 ff.

33 Jfr D 3881 ff; Premm, I, 36f: J Duquesne, O wolność poszukiwań teologicznych. Rozmowy z O. M.-D. 
Chenu (Jacques Duquesne interroge le Pére Chenu. Un théologien en liberté), Warszawa 1977, 96ff; M-D 
Chenu, ”Prawda i wolność w wierze chrześcijanina” (Sanning och frihet i den kristnes tro), i: förf:s Wybór 
pism, 82ff.

3,< Jfr Dei verbum 12ff (D 4217ff); Gaudium et spes lff (D 4301ff); J Daniélou, ”Christianisme et 
histoire”, Études 254 (1947), 166ff: Y M-J Congar, Le Concile de Vatican II. Son Église. Peuple de Dieu et 
Corps du Christ, Paris 1984, 60ff och passim; förf:s ”Le Röle de 1’Église dans le monde de ce temps”, i: 
L’Église dans le monde de ce temps, II, 305ff; M-D Chenu, ”Sobór 'duszpasterski’” (Det ”pastorala” 
konciliet), i: förf:s Wybór pism, 490ff; förf:s ”Prawda i wolność”, 93ff; förf:s ”Ciało Kościoła”, 218; E 
Mounier, ”Le Personnalisme”, i: förf:s CEuvres, III, 498ff och passim. Nyteologins historiserande syn på 
uppenbarelsen diskuteras i Aubert, 57f; P Siller, ”Gotteslehre”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, 
III, 15ff.

35 Jfr t ex de Lubacs skrifter: Le Drame, 34, 65, 83, 283ff och passim; Le Mystére, 249; O naturze, 42; 
Catholicisme, 41, 281. Nyteologemas kontakter med de emigrerade ryska teologerna diskuteras bl a i C E 
O’Neill, ”Die Sakramententheologie”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, III, 254.

36 Jfr t ex J Daniélous skrifter: Platonisme et théologie mystique. Essai sur la doctrine spirituelle de 
Saint Grégoire de Nysse, Paris 1944, 17ff och passim; ”Saint Irénée et les origines de la théologie de 

Lika starkt som romanens två motton avviker från Tridentinums och Vaticanum I:s 
hierarkiska systemreferens, lika starkt aktualiserar de Vaticanum II:s nya syn på 
uppenbarelsekällomas struktur. Då Angelo Giuseppe Roncalli 1958 valdes till påve - 
han antog namnet Johannes XXIII - återupprättade han de av Humani generis 
fördömda teologerna och vann dem för sitt stora reformprojekt, som så småningom 
resulterade i Vaticanum II:s dokument. Den paradoxala, nedåtriktade linje som 
genomsyrar romanens två motton ansluter sig till kärnan i nyteologins - och därefter 
själva konciliets - program. Å ena sidan försöker konciliet öppna kyrkan mot världen 
och dess akuta problem. Skolastikens ahistoriska tänkande kompletteras med ett 
historiskt arbetssätt, som fixerar människan i tiden och betraktar de ofelbara källoma 
som tidsbundna, mänskliga vittnesbörd.34 Å andra sidan kompletterar nyteologema - i 
viss mån även konciliet - västerlandets rationalism med österlandets apofatiska 
tänkande. Framstående ortodoxa teologer och filosofer - Nikołaj Berdjajev, Sergej 
Bulgakov, Pavel Evdokimov, Pavel Florenskij, Lev Sjestov m fl - kallas in som 
uppslagsgivande referenser.35 Ännu oftare åberopas de grekiska kyrkofäderna - 
Irenaeus, Origenes, Gregorius av Nyssa m fl - och deras paradoxala diskurs.36 De 
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flesta nyteologer hänvisar till den ortodoxa påskspiritualiteten och vill med dess hjälp 
återupprätta mysteriet som teologins otranscenderbara centrum.37

rhistoire”, Recherches de Science religieuse 34 (1947), 227ff; Origéne, Paris 1948, 145ff och passim; 
”Terre et paradis chez les Péres de 1’Église”, Eranos-Jahrbuch 22 (1953), 433ff.

37 Jfr t ex de Lubac, Le Mystére, 20f; förf:s Le Drame, 398ff.
38 Birgitta Trotzig har flera gånger nämnt att hon kommit i kontakt med och inspirerats av nyteologin; 

jfr t ex förf:s "Theologia gloriae”, 58ff; Pleijel, 10.
39 Jfr Dei verbum 7ff (D 4207ff).
40 Duquesne, 104. Jfr Ratzingers kommentar till Dei verbum, 506ff; M-D Chenu, "Język biblijny a 

język teologiczny” (Bibelns språk i relation till teologins språk), i: förf:s Wybór pism, 57ff; förf:s "Koniec 
ery konstantyńskiej” (Konstantinepokens slut), i: ibid, 148ff; de Lubac, De la Connaissance, 16ff, 45ff och 
passim; förf:s Sur les Chemins, 19ff, 86ff och passim; Zdybicka, 39ff, 103ff.

41 Jfr S th 11-11,5,3ff; S c g 4,19; Congar, La Foi, 85ff, 203ff, 233ff; Chenu, St Thomas d'Aquin. 113ff.
42 Jfr Dei verbum 11 (D 4216).
43 Jfr Dei verbum 9 (D 4212), där sambandet mellan "Sacra Traditio” och ”Sacra Scriptura" beskrivs på

följande sätt: "Nam ambae, ex eadem divina scaturigine promanantes, in unum quodammodo coalescunt et 
in eundem finem tendunt” ("Framspringande ur samma gudomliga källsprång flyter båda nämligen på sätt 
och vis samman till ett och strävar mot samma mål"). Ang konciliets begrepp "divina scaturigo" jfr 
Jankowski, 344f.

Romanens två motton framtvingar alltså en systemreferens som växer fram ur 
Vaticanum ll:s andliga klimat.38 I fråga om substans och yttre ramar följer denna nya 
intertext de tidigare konciliernas specificeringar.39 Både den fysiskt-paradoxala 
påskuppfattningen och det historiska tänkesättet har en given plats i Tridentinums 
källor, exempelvis hos Irenaeus eller Johannes Damascenus. Det som så länge gjorde 
dessa idéer ohörbara var den gamla systemreferensens ordning, som genom sin 
syllogistiska logik tystade kyrkofädernas polyfona stämmor. Mot dessa hierarkiskt 
ordnade fontes fidei ställer Vaticanum II en källkorpus med en mycket öppnare och 
liberalare struktur. Några viktigare principer bakom denna nya systemreferens förtjänar 
en kort presentation.

Den första och väsentligaste principen i andra Vatikankonciliets systemreferens är 
uppenbarelsens absoluta företräde. I den traditionella doctrina sacra sätts teologin över 
uppenbarelsen. Det naturliga människoförnuftet tillskrivs förmågan att fördjupa och 
utveckla de övernaturliga sanningarna. Nyteologema - därefter även andra Vatikan- 
konciliet - ställer däremot mysteriet i centrum. Teologin betraktas som en lära om 
hemligheter som aldrig kan tömmas ut av någon syllogistisk lärosats. ”Inte ens den 
bästa teologiska systematiseringen”, menar Chenu, ”förmår berika evangeliet med 
extra ljus eller sanning”.40 Den andra huvudprincipen i Vaticanum II:s systemreferens 
är uppenbarelsens dialogiskt-soteriologiska karaktär. Den traditionella doctrina sacra 
uppfattar sig själv som en lära om den självtillräcklige Guden och hans ”Första 
Sanning”.41 Nyteologema och andra Vatikankonciliet hävdar däremot att uppenbar
elsen har en konkret mottagare och en bestämd intention. Genom Scriptura och 
Traditio vänder sig Gud direkt till människan och avslöjar för henne inte hela sitt 
mysterium utan endast det som behövs för hennes frälsning.42 De övriga struktur
reglerna i Vaticanum II:s systemreferens kan härledas ur dessa två huvudprinciper. 
Eftersom nyteologemas uppenbarelsekällor inte springer fram ur en rationellt strukt
urerad Första Sanning utan ur ett dynamiskt, personligt gudsmysterium, bildar de inte 
en spekulativt ordnad hierarki utan ett enda levande, polyfont ”gudomligt källsprång” 
(”divina scaturigo”)43, som förenar ”mångfaldiga tankemetoder”44, idéer och uttrycks
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sätt utan att upphäva deras särart.44 45 Eftersom det mångstämmiga källsprånget endast 
ofullkomligt och approximativt manifesterar det outsägliga mysteriet, rymmer det inte 
någon absolut gudsvisdom utan enbart analogier, symboler och allegorier.46 Eftersom 
uppenbarelsekällomas främsta syfte inte är att förklara universums gåtor utan att frälsa 
människan, är det inte Guds väsen utan Kristus som står i uppenbarelsens centrum.47 
Och eftersom Kristus utför sin frälsningsgärning inte i någon eterisk skepnad utan in
karnerad i en verklig, levande människa, är fontes fidei inte en reservoar av spirituella 
sanningar utan en förmedlare av konkret mänsklig erfarenhet - Guds uppenbarelse är 
uppenbarad antropologi som artikulerar Guds ord ”på mänskligt vis”.48

44 M-D Chenu, ”Historia święta a życie duchowe” (Den heliga historien i relation till det andliga livet), 
i: förf;s Wybór pism, 81.

45 Jfr Congar, La Foi, 41 ff; Chenu, ”Prawda i wolność”, 82ff; E Mounier, ”Feu la Chrétienté”, i: förf:s 
(Euvres, III, 569ff.

44 Jfr Deman, 63ff; de Lubac, De la Connaissance, 16ff, 45ff och passim; Zdybicka, 40ff, 103ff och 
passim; K Rahner, ”Zur Theologie des Symbols”, i: förf:s Schriften zur Theologie, IV, 275ff; L Bouyer, 
”Liturgie et exégése spirituelle”, La Maison-Dieu. Cahiers de pastorale liturgique 7 (1946), 27ff; M-D 
Chenu, La Theologie au douziéme siécle. Paris 1957, 159ff.

47 Jfr Ratzingers kommentar till Dei verbum, 5O7ff; Y M-J Congar, Chrystus i zbawienie świata (Jesus 
Christ. Notre Médiateur, notre Seigneur & Vaste Monde ma paroisse. Vérité et dimensions du salut), 
Kraków 1968, 15ff; förf:s La Foi, 23ff, 38ff och passim.

48 Chenu, ”Prawda i wolność", 90. Jfr Dei verbum 12 (D 4217f); K Wojtyła, ”Wstęp ogólny” (Allmän 
introduktion), i: Sobór Watykański 11, 20f; Congar, Le Concile de Vatican II, 88ff; Mouroux, 229ff; K 
Rahner, "Grundsätzliche Uberlegungen zur Anthropologie und Protologie im Rahmen der Theologie”, i: 
Mysterium Salutis, II, 406ff; P Watté, "Theologische Anthropologie und Hamartiologie im 20. Jahr- 
hundert”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, III, 62ff; Siller, 13ff; L Scheffczyk, ”Die Frage nach 
der Gottebenbildlichkeit in der modemen Theologie. Eine Einfuhrung”, i: Der Mensch als Bild Gottes, red 
L Scheffczyk, Darmstadt 1969, IXff.

49 Jfr Dei verbum 10 (D 4213f); Jankowski, 344f; Congar, La Foi, 47ff, 54ff och passim; de Lubac, 
Catholicisme, 3ff, 21ff: förf:s Sumaturel, 187ff; förfis Le Mystére, 34ff; förf:s Entretien, 84ff; Duquesne, 
96ff.

50 Jfr Dei verbum 7ff (D 4207ff); I de la Potterie, ”Interpretation of Holy Scripture in the Spirit in 
Which It Was Written (Dei Verbum 12c)”, i: Vatican II, I, 220ff: Aubert, 39ff; J Daniélou, ”Les 
Orientations présentes de la pensée religieuse”, Études 249 (1946), 10 och passim; L Bouyer, "Le 
Renouveau des études patristiques”, La Vie intellectuelle 1947/2, 6ff; de Lubac, Sumaturel, 189ff; Congar, 
La Tradition, II, 15ff och passim; H Haag, ”Die Buchwerdung des Wortes Gottes in der Heiligen Schrift”, i: 
Mysterium Salutis, I, 289ff; förf:s ”Biblische Theologie”, i: ibid, I, 440ff; B Studer, ”Die Kirchenväter", i: 
ibid, I, 588ff; J R Geiselmann, ”Die Tradition”, i: Fragen der Theologie heute, red J Feiner, J Triitsch & F 
Böckle, Einsiedeln-Zilrich-Köln 1957, 69ff.

51 Jfr t ex Origenes, De Principiis 4,10 (PG 11,361), 4,16ff (PG 1 l,377ff); förf:s Contra Celsum 4,38 
(PG 1 l,1085ff); förf:s Homiliae in Leviticum 3,8 (GCS 6,314); förf:s Homiliae in librum Iesu Nave 8,6 
(GCS 7,342), 23,4 (GCS 7,446); de Lubac, Geist, 169ff.

Även om nyteologins och andra Vatikankonciliets systemreferens övertar doctrina 
sacras gamla ramar, innebär de nya strukturerande principerna väsentliga accent
förskjutningar bland uppenbarelsens loci. Thomas Summor och de officiella kyrko- 
dokumenten förlorar sin ställning som systemreferensens allvetande kontrollinstanser. 
De ställs inte över Guds ord utan inlemmas som en organisk, tidsbunden del i den 
outtömliga, polyfona traditionen.49 Den mest framstående platsen i denna levande 
”divina scaturigo” tilldelas Skriften och kyrkofäderna. Ingen av uppenbarelsens skatter 
betraktas som så rik, dynamisk och polyfon som den bibliska och den patristiska 
korpusen.50 Origenes jämför Bibeln med hemligheternas ocean.51 Nyteologema - 
därefter konciliets fäder - vill återupptäcka denna betydelserikedom genom att dels 
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rehabilitera kyrkofädernas uppslagsrika bibelutläggningar, dels stödja den moderna, 
historiska bibelexegesen.52

52 Jfr A Grillmeiers kommentar till Dei verbum. i: Das Zweite Vatikanische Konzil, II, 528ff; de Lubac, 
Catholicisme, 119ff; förf:s Geist, 170ff; förf:s Exégése médiévale, I, 391 ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 
62ff; de la Potterie, 220ff; Deman, 63ff.

53 Jfr t ex Lumen gentium 7f (D 4112ff); Congar, Le Concile de Vatican II, 137ff: förf;s Chrystus. 
103ff; H de Lubac, Corpus mysticum. LEucharistie et 1'Eglise au Moyen åge. Étude historique, Paris 1944, 
89ff och passim.

54 Jfr Dei verbum 23 (D 4230); Sacrosanctum Concilium 5ff (D 4005ff); S Czerwik, "Wprowadzenie do 
Konstytucji o liturgii świętej” (Inledning till konstitutionen om den heliga liturgin), i: Sobór Watykański II, 
28ff; Congar, La Foi, 142ff, 153; de Lubac, Catholicisme, 21ff, 5lff, 67ff; förf:s Corpus mysticum, 258ff; 
förf:s Le Drame, 360, 374ff; Bouyer, "Liturgie”. 27ff.

55 Jfr t ex de Lubac, Le Mystére, 61 ff; G Muschalek, "Schöpfung und Bund als Natur-Gnade-Problem”, 
i: Mysterium Salutis, II, 546ff; D Oko, Łaska i wolność. Łaska w Biblii, nauczaniu Kościoła i teologii 
współczesnej (Nåden och friheten. Nåden i Bibeln, kyrkans undervisning och den moderna teologin), 
Kraków (2) 1998, 194ff; Duquesne, 60ff.

56 Jfr Dei verbum 2ff (D 4202ff); Gaudium et spes 12ff (D 4312ff), 33ff (D 4333ff); P Teilhard de 
Chardin, ”Le Cceurde la Matiére”, i: förf:s (Euvres, Paris 1955ff, XIII, 2lff; de Lubac, De la Connaissance, 
96ff; Zdybicka, 50ff; J Daniélou, ”La Pensée chrétienne", Nouvelle Revue Théologique 69 (1947), 930ff; 
Congar, Chrystus, 225f; M-D Chenu. ”Czy myśl współczesna zwraca się ku Bogu, czy przeciw Bogu?” 
(Vänder sig den moderna tanken till Gud eller bort från Gud?), i: förf:s Wybór pism, 240ff; förf:s La 
Theologie au douziéme siécle, 62ff; Duquesne, 56ff; H U von Balthasar, Teologia dziejów. Zarys 
(Theologie der Geschichte. Ein Grundriss), Kraków 1996, 28ff; K Rahner, ”Natur und Gnade”, i: Fragen 
der Theologie heute, 209ff.

57 Jfr M-D Chenu, ”Teologia pracy” (Arbetets teologi), i: förf:s Wybór pism, 443ff; förf:s Pour une 
Theologie du travail. Paris 1955, 1 lff; G Thils, ”L’Activité humaine dans 1’univers”, i: L’Église dans le 
monde de ce temps, II, 279ff; G Holzherr, ”Der Mensch und die Gemeinschaften”, i: Mysterium Salutis, II, 
75lff; J David, ”Theologie der irdischen Wirklichkeiten”, i: Fragen der Theologie heute, 549ff. Se även J 
Maritain, Humanisme integral. Problémes temporels et spirituels d’une nouvelle chrétienté. Paris 1947, 
102ff, 134ff och passim; Mounier, "Feu la Chrétienté”. 569ff och passim.

Medan den traditionella doctrina sacra i första hand ser kyrkan som en världslig 
institution, vill nyteologema och andra Vatikankonciliet återuppliva den gamla 
patristiska idén om kyrkan som Kristus mystiska kropp.53 En särskild plats bland 
uppenbarelsens loci tilldelas därför kyrkolivets skilda element: först och främst de 
heliga liturgierna men även sakramenten, ikonografin, epigrafiken etc. De folkliga 
kultformema - bl a helgonlegenderna, apokryfema, mysterie- och mirakeldramema, de 
lokala ritema och symbolerna - tillskrivs också ett högt värde som uppenbarelsens 
förvarare.54 En annan återkommande tendens i andra Vatikankonciliets ”divina 
scaturigo” är ett kraftfullt framhävande av den naturliga uppenbarelsen: skapelsen och 
historien. I den traditionella katolska teologin uppfattas stora delar av verkligheten som 
en neutral sfär, som inte ingår i Guds ”övernaturliga” frälsningsplan utan utvecklar sig 
mot ”naturliga” mål.55 Nyteologema tar avstånd från den senskolastiska natur/över- 
natur-distinktionen. Hela skapelsen görs till ett avtryck av Guds inkarnerade hjärta, 
hela historien - både kosmos långa evolution och människosläktets dramatiska öden - 
inlemmas i hans outgrundliga oeconomia.56 Även de vanligaste sociala aktiviteterna - 
familjeliv, arbete, politisk verksamhet etc - betraktas som en del av frälsnings- 
ordningen.57

Öppna mot historien och samhället berikar nyteologema sina loci theologici med 
idéer från nutidens tankeströmningar. De hänvisar gärna till Thomas av Aquino; han 
vågade uttrycka de gamla trossatserna med aristotelismens begreppsapparat, som bättre 
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än den nyplatonska vokabulären bemötte den högmedeltida människans realiteter.58 På 
ett liknande sätt vill nyteologema med hjälp av de i samtiden aktuella idéema göra 
uppenbarelsen till ett levande svar på den modema människans ambitioner och 
problem. Chenu formulerar en arbetets teologi med Emmanuel Mounier som viktig 
filosofisk utgångspunkt.59 de Lubac söker stöd för sin människolära i Jacques Maritains 
”humanisme integral”.60 von Balthasar beskriver jag-Gud-relationen med hänvisning 
till Martin Bubers dialogiska profetism.61 Till och med Darwin, Marx och Freud kallas 
in som uppenbarelsens vittnen.62 En viktig plats bland sina modema loci tilldelar 
nyteologema skönlitteraturen.63 Till de frekvent anförda författarna hör representanter 
för den franska renouveau catholique, i synnerhet Paul Claudel och Georges 
Bemanos.64 En ännu starkare position bland nyteologins och Vaticanum II:s litterära 
fontes får Dostojevskij. Även om hans namn aldrig nämns i konciliets dokument, har 
han en avgörande betydelse för nyteologemas och konciliets viktigaste antropologiska 
projekt: att formulera en modem kristen humanism.65 Ingen av den västerländska 
litteraturens stora humanister - både Shakespeare och Goethe får kandidera - 
accepteras av nyteologema som den nya humanismens skyddshelgon, eftersom de är 
religiöst indifferenta eller formulerar sin människokärlek i direkt opposition till den 
kristna trosövertygelsen. ”Man har en känsla av”, skriver Yves Congar, ”att 
huvudvillkoret för människans liv är Guds död; att Gud är människans rival”.66 Den 
optimala litterära utgångspunkten för en ny kristen humanism finner nyteologema i 
stället i den ortodoxe Dostojevskijs antropologi. Han är, menar de Lubac, ”un génie å 
la fois profondément humain (ne disons pas humanistę, le mot étant équivoque) et 

58 Jfr Chenu, ”Prawda i wolność”, 82ff.
59 Jfr Chenu, Pour une Théologie, 17. Se även t ex E Mounier, ”Révolution personnaliste et com- 

munautaire”, i: förf:s (Euvres, I, 277ff.
60 Jfr de Lubac, Catholicisme, 259, 282; Maritain, Humanisme integral, 79ff, 95ff och passim; T 

Mrówczyński, Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka (Maritains personalism och den 
moderna katolska idévärlden). Warszawa 1964, 54ff och passim; S Kowalczyk, ”Społeczny personalizm 
Maritaine’a” (Maritains samhälleliga personalism), Roczniki Nauk Społecznych 13/1 (1985), 45ff; 
Duquesne, 61 f.

61 Jfr H U von Balthasar, Einsame Zwiesprache. Martin Buber und das Christentum, Köln-Olten 1958, 
15f, 36ff.

62 Jfr t ex Teilhard de Chardin, ”Le Coeur”, 33ff; von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 46, 70f: Chenu, 
Pour une Théologie, 61 ff; E Mounier, Traité du caractére (förf:s (Euvres, II), 129ff och passim; förf:s ”Feu 
la Chrétienté”, 559, 58 lf, 589 och passim; Maritain, Humanisme integral, 87 och passim.

63 Kulturens och litteraturens plats framhävs även i Vaticanum II:s dokument; jfr Gaudium et spes 2ff 
(D 4302ff), 58ff; Presbyterorum ordinis 19; J David, ”Die schöpferische Kraft des Menschen - Theologie 
der Arbeit und der Technik”, i: Mysterium Salutis, 11, 799f; A Dondeyne, ”L’Essor de la culture”, i: 
L'Eglise dans le monde de ce temps, II, 455ff.

64 Jfr t ex de Lubac, Catholicisme, 248, 272f, 368; förf:s Le Drame, 302, 344; förf:s Le Mystére, 144; 
von Balthasar, Bemanos, 9ff; Duquesne, 133.

65 Jfr Gaudium et spes 2ff (D 4302ff), 55f; B Lambert, ”La Problématique générale de la Constitution 
Pastorale”, i: L’Église dans le monde de ce temps, II, 13lff; Mouroux, 229ff; Congar, ”Po Soborze”, 
XXXIVf; Chenu, ”Pozycja teologii”, 52ff.

66 Congar, ”Po Soborze”, XXXV. Jfr Gaudium et spes 7 (D 4307), 19ff (D 4319ff); de Lubac, Le 
Drame, 321f; förf:s O naturze, 52ff; J Girardi, ”L’Église face ä 1’humanisme athée”, i: L’Église dans le 
monde de ce temps, II, 328ff, 354ff; Chenu, ”Czy myśl współczesna”, 228ff. Se även Maritain, Humanisme 
integral, 32ff, 43ff och passim; N Berdjajev, Novoje srednevkove. Razmysjlenije o sudb Rossii i Jevropy 
(Den nya medeltiden. Reflexion över Rysslands och Europas öden), Berlin 1924, 16ff; förf:s Miro- 
sozertsanije Dostojevskago (Dostojevskijs världsåskådning), Praga 1923, 26, 43ff, 60ff och passim.
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profondément chrétien; et il est l’un par 1’autre”.67 Dostojevskijs verk och - i än högre 
grad - de nyteologiska Dostojevskijtolkningama bildar en oersättlig del av konciliets 
antropologiska referensram.

67 de Lubac, Le Drame, 322. Jfr även t ex von Ballhasar, Henri de Lubac, 40ff; R Guardini, Religiöse 
Gestalten in Dostojewskijs Werk, Leipzig (2) 1939. 13ff, 21ff och passim; Congar, Chrystus, 224f, 246f; de 
Lubac, Catholicisme, 283.

68 Den traditionella skapelseläran presenteras i Premm, I, 5, 341ff; Chenu, St Thomas d'Aquin, 113ff; 
Congar, La Foi, 2O3ff, den nya. kristocentriskt-antropologiska skapelseläran i M Schmaus, Katholische 
Dogmatik, Miinchen (5) 1953ff, 11/1, 5ff, 53ff, 103ff och passim; Scheffczyk, Einfiihrung, 9ff; de Haes, 
25lff; D Sattler & T Schneider, ”Schöpfungslehre", i: Handbuch der Dogmatik, red T Schneider, 
Dusseldorf 1992,1, 219ff.

69 Jfr Catechismus romanus 2,2,49f. i; Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos Pii V. et 
Clementis XIII Pont. Max. jussu editus. Ad editionem Romae A.D. MDCCCXLV. publici iuris factam 
accuratissime expressus. Katechismus nach dem Beschlusse des Concils von Trient fiir die Pfarrer auf 
Befehl des Papstes Pius V. und Clemens XIII, herausgegeben. Ubersetzt nach der zu Rom i.J.d.H. 1845 
veröffentlichten Ausgabe. Mit Sachregister, Regensburg 1908, 142; D904; S th 1-11,68,lff; Ott, 312ff.

Att denna mångstämmiga, av de två mottona i Dykungens dotter mobiliserade 
systemreferens är relevant även för själva romantexten visar inte minst den redan 
uppmärksammade skapelseberättelsen. I dialog med den nya, antropologiska 
intertexten avslöjar den betydelser som går utanför Tridentinums och Vaticanum I:s 
tolkningshorisont. En traditionell, thomistisk skapelseskildring skulle visa världen ur 
Guds allvetande perspektiv, romanens skapelseberättelse däremot skyddar mysteriet bl 
a genom pregnant inplacerade passivkonstruktioner. En traditionell, skolastisk genesis- 
exeges skulle bygga på fömuftsmässiga, logosreglerade lärosatser, Trotzigs skapelse
berättelse väljer eikonbaserade analogier. En traditionell hexaemeronskrift skulle fixera 
Gud vid hans verk, Dykungens dotter väljer den kristocentriska vägen och sätter 
”rättfärdighetens sol” i skapelsens medelpunkt. En traditionell skapelseskildring skulle 
markera världens ”naturliga” karaktär, romanens skapelseberättelse gör skapelsen till 
Guds ”övernaturliga” manifestation. Alla dessa avvikelser från den traditionella 
skapelseläran aktualiserar andra Vatikankonciliets tankehorisont.68

I skapelseberättelsens fall har den nya systemreferensen endast kompletterat och 
nyanserat den tidigare tolkningen. Men det finns andra romanpassager som skulle 
förbli helt oförståeliga eller producera svåracceptabla betydelser, om de inte öppnades 
för nyteologins och andra Vatikankonciliets intertext. Ett sådant problematiskt ställe är 
passagen om flickans tillvaro som prostituerad i Malmö (228-232). I den gamla 
doctrina sacra förses varje själ som har del i nådens ordning med en rad fasta markörer: 
den får övernaturlig skönhet, omges med ljus som utplånar alla fläckar, belönas med 
moraliska dygder - t ex återhållsamhet, ståndaktighet, kontroll över kroppens böjelser 
- och genomsyras av den Helige Andes gåvor, som bl a är vishet, fömuft och 
omdömesförmåga.69 Ingen av dessa nådens fasta kategorier passar på den prostituerade 
flickan. Hon liknar en ful, löjlig ”människopadda” (231), ifrågasätter de traditionella 
kardinaldygderna, kumulerar orenhetens vokabulär och sätter människoförnuftet ur 
spel. Ställd mot horisonten av den gamla katolska nådeläran har den prostituerade 
flickan förlorat sin övernaturliga habitus och tillhör fullständigt syndens rike. Hennes 
vandringar på Malmös gator ter sig som ondskans totala triumf.

Denna tolkning skapar en uppenbar spänning till hela den kristna antropologin, som 
har ett av sina fundament i övertygelsen om människans dubbelhet, hennes gräns
ställning mellan syndens och nådens ordning. Tolkningen står också i konflikt med en 
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av de viktigaste punkterna i Trotzigs eget explicit formulerade författarprogram. I 
enkäten ”Ut i 80-talet - sju författare ser framåt” karakteriserar hon nutiden som en 
dramatisk kamp mellan ”humanism och fascism”. Själv vill hon ”med hjälp av orden” 
ta ställning för den kämpande humanismen. Den humanism hon pläderar för har sin 
grund i ”[ujppfattningen av människan som själ, ett unikt avtryck i det fysiska” med 
rötter i Kristus mystiska kropp. Galaterbrevets ”alla ären I ett i Kristus” (3:28) görs till 
människovärdets absoluta garant.70 Hur ska man förklara inkommensurabiliteten 
mellan denna explicit deklarerade tilltro till människans övernaturliga status och 
Malmöpassagens bild av syndens triumf? Är passagens nihilistiska framtoning ett 
resultat av författarinnans avsiktliga avståndstagande från sitt humanistiska credo eller 
ett resultat av textens egen okontrollerade betydelseproduktion? En så formulerad fråga 
kan inte få något rimligt svar, eftersom den är ställd mot en felaktig förståelsehorisont.

70 B Trotzig, ”Själar, var och en på sin unika väg”, Bonniers Litterära Magasin 49/1 (1980), 11. 1 
artikeln ”Och han sade: Du ska icke döda!” (Expressen 31.12.1979) pläderar Trotzig för en humanism 
förankrad i ”religionen” och den ”judisk-kristna” gudsidén. I Ord och Bild-intervjun 1982 menar hon att 
den "katolska kyrkans signum” är ”en kämpande humanism” (Pleijel, 10). I en annan intervju från samma 
år hävdar hon att den kristna etiken försvarar människans grundvärde genom att utgå från att ”människan 
har en sorts själ” (Werkelid, ”Att ge själen ett ansikte”).

71 Dostojevskijs rasism och antisemitism noteras däremot i Trotzig, ”Dostojevskij”, 128.
72 Trotzig, ”Själar”, 11. Jfr även förf:s ”Dostojevskij”, 140f.
73 de Lubac, Le Drame, 64; jfr även ibid, 62, 286f, 357ff, 388ff; förfrs O naturze, 52ff; förfis De la 

Connaissance, 159ff; förf:s Catholicisme, 282ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 39ff. På ett liknande sätt 
beskrivs humanismen i Vaticanum II:s dokument; jfr t ex Mouroux, 233ff; Girardi, 341 ff. Den nyteologiska 
uppfattningen av människan som unik själ har också en viktig inspirationskälla i den katolska 
personalismen; jfr t ex G Marcel, Homo Viator. Prolégomenes å une métaphysique de l'espérance, Paris 
1944, lOff och passim; förf;s Étre et avoir. Paris 1935, 77.

7,1 Trotzig, ”Själar”, 11. I ”Och han sade: Du ska icke döda!” citerar Trotzig Berdjajevs Dostojevskij- 
inspirerade dictum: ’”Där det inte mer finns någon Gud, finns det inte heller någon människa mer’”; jfr 
Berdjajev, Novoje srednevkove, 18; förfis Mirosozertsanije Dostojevskago, 26, 53, 95, 105ff och passim. 
Berdjajevs tes bildar en av de centrala utgångspunkterna för de Lubacs humanismbegrepp, utvecklat i Le 
Drame de l'humanisme athée', jfr t ex ibid, 62. Se även B Trotzig, ”Zagajewski. Att vara i mitten utan att 
gråta”, i: förfis Porträtt, 187.

Trotzig utpekar i sitt enkätsvar Dostojevskij som människovärdets främsta för
svarare. Valet kan te sig något överraskande med tanke på Dostojevskijs talrika 
deklarationer med tydlig rasistisk tendens. Men Trotzig förbigår sådana uttalanden med 
tystnad71 och gör honom till ”en vägvisare till en icke-hänsynstagande, icke- 
konformistisk människosyn, en djup och slagtålig humanism”.72 Samma roll spelar 
Dostojevskij i nyteologemas och andra Vatikankonciliets antropologi. Trotzigs försvar 
av det absoluta människovärdet följer nära den modema katolska humanism som 
formulerats i exempelvis de Lubacs inflytelserika Le Drame de 1’humanisme athée 
(1944). Både de Lubac och Trotzig diskuterar tidens avhumaniserande tendenser - 
totalitarism, vulgärmekanistisk materialism, konsumism etc - och konstaterar att det 
unika människovärdet bäst skyddas mot dessa destruktiva strömningar då det får sin 
garant i Guds mysterium. ”L’homme”, menar de Lubac, ”n’est lui-méme que parce que 
sa face est illuminée d’un rayon divin”.73 * ”En möjlig humanism”, skriver Trotzig, 
”förutsätter som sin yttersta grund visionen av varje människa som Guds avbild”. 4 
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Dostojevskijs ortodoxt färgade, mysteriepräglade imago Dei-idé blir för både de Lubac 
och Trotzig humanismens säkraste grundval.75

75 Trotzigs humanism noteras bl a i Wrede, 171; K Norén, ”Svarta bilder som betvingar mörkret. Om 
Birgitta Trotzigs författarskap”, i: Linjer i nordisk prosa. Sverige 1965-1975. En antologi, red K Norén, 
Lund 1977, 418, 421; ingen av forskarna utreder däremot närmare innebörden i detta vida begrepp.

76 Jfr de Lubac, Le Drame, 340ff, 39lf, 399f; N Berdjajev, O russkich klassikach (Om ryska klassiker), 
Moskva 1993, 148ff; förf;s Mirosozertsanije Dostojevskago, 196: Guardini, Religiöse Gestalten, 47ff, 70ff; 
P [Evdokimov] Evdokimoff, Dostolevsky et le probléme du mal, Lyon 1942, 83, 99, 187 och passim: förf:s 
Prawosławie, 48.

77 Jfr A G Dostojevskaja, Vospominanija (Minnen), Moskva 1987, 21Of, 464f.
78 Jfr de Lubac, Le Drame, 299f; Evdokimov, Dostolevsky, 33.
79 Jfr A Nicolas & E Dąbrowski, Życie Maryi Matki Bożej (Gudsmoder Marias liv), Warszawa 1954, 

234ff; T Meier, Die Gestalt Marias im geistlichen Schauspiel des deutschen Mittelalters, Berlin 1959. 63ff.
80 Jfr Jacobus de Voragine, 504f: Meier, 110, 115: S Beissel, Geschichte der Verehrung Marias im 16. 

und 17. Jahrhundert. Ein Beitrag zur Religionsgeschichte und Kunstgeschichte. Freiburg/B 1910. 84.
81 Jfr Jacobus de Voragine, 247ff. Jfr även ibid, 397ff, 407ff, 677ff och passim; Dom, 64ff; Loomis, 

107ff; Gunter, 148, 281ff.
82 Jfr t ex J von Görres, Hinter der Welt ist Magie. Geschichten von Heiligen und Sehem. Zauberem 

und Dämonen aus der "Christlichen Mystik ", red M Adler, Dresden 1931, 32, 116, 126 och passim.
82 Jfr H U von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik, Einsiedeln 1961ff. 1II/1. 492ff; 

Gunter, 252ff; von Görres, 47, 86: Loomis, 82, 95: P-A Bodin, Världen som ikon. Åtta föredrag om den 
ryskortodoxa andliga traditionen, Skellefteå (2) 1988, 85ff.

Då den prostituerade flickan ställs mot denna nykatolska förståelsehorisont, fram
står hon genast som ”illuminée d’un rayon divin”. I sina Dostojevskijtolkningar noterar 
Berdjajev, Evdokimov, de Lubac, Guardini m fl att synden hos den ryske författaren 
vanligen verkar dominera över frälsningens krafter, eftersom den har språket i sin 
makt. Frälsningsordningens representanter - Sonja i Brott och straff, Kristus i legenden 
om storinkvisitom i Bröderna Karamazov - respekterar mysteriets outsäglighet och 
väljer ett uttrycksfullt tigande.76 77 78 Till följd av denna totala ordlöshet manifesteras fräls- 
ningsmysteriet i Dostojevskijs texter endast indirekt genom anspelningar, bilder, ana
logier. Hans gestalter är imago Dei inte genom några lättfattliga, väldefinierade dygder 
utan genom att apofatiskt avbilda historia salutis och dess heliga figurer. Ett av de 
tydligaste uttrycken för denna mysteriepräglade människosyn är Dostojevskijs stora 
plan att skriva en romansvit med titeln Zjitije velikogo gresjnika (Den store syndarens 
levnad). Vid första anblicken tycks titeln helt fixerad vid människans synd. Men i 
stället för det vanliga ordet zjizn (’liv’) har Dostojevskij valt det ålderdomliga zjitije, 
som i ryskan i första hand används i hagiografiska sammanhang. Syndarens helighet 
framträder alltså inte direkt utan markeras genom en subtil anspelning på helgon- 

78gestalternas liv.
Framställningen av flickans liv i Malmö döljer också ett tätt nät av analogier till 

frälsningshistoriens heliga gestalter. Flickan ”föder oavbrutet” (231) så som den 
lidande Theotokos oavlåtligt föder den nya människan vid korsets fot.79 Flickan söker 
pojken i staden så som Maria ständigt följer den korsfäste sonens spår i Jerusalem.80 
Flickan prostituerar sig för att återvinna pojken så som Maria Aegyptiaca säljer sin 
kropp för att komma närmare Kristus.81 Flickan ”ser syner” (231) så som Birgitta, 
Columba, Francisca m fl av längtan efter Kristus får extatiska kärleks- och moder- 
skapsvisioner.82 Flickan framstår som en ful, efterbliven narr så som bl a Symeon, 
Jacopone och Xenia av kärlek till Gud förvandlas till fula, narraktiga dårar.83 Även om 
flera av dessa analogier innebär en grotesk nedskrivning av arketyperna, är de tecken 
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på flickans ikoniska likhet med Herrens tjänare. Guds avbild i hennes inre är möjligen 
vanställd, splittrad och förmörkad men inte helt utplånad av synden.

Flickans imago Dei-karaktär framträder ännu tydligare då passagen ställs mot den 
patristiska antropologin, som på ett avgörande sätt påverkat den nyteologiska 
människosynen. Då flickan på Malmös nattliga gator letar efter pojken, påminner hon 
om Höga Visans brud som - förnedrad av de manliga nattvaktema - söker sin brudgum 
(HV 3: lff). I kyrkofädernas exegetiska skrifter har denna gammaltestamentliga locus 
ofta tolkats som en allegorisk bild av själens oavlåtliga strävande efter Gud. Precis som 
bruden - förklarar Origenes - driven av sin kärlek till brudgummen lämnar sitt hem 
och utan uppehåll söker sin efterlängtade, är den mänskliga själen ständigt på väg till 
Gud.84 Eftersom den älskade Guden - tillägger Gregorius av Nyssa - är ”omsluten av 
den gudomliga natten”, kan den sökande själen aldrig möta honom ansikte mot ansikte. 
Han är närvarande endast ”i framåtrörelsen”, i ”längtan efter det högre”, i ”skådandet 
av det osynliga” och ropandet efter det onämnbara.85 Nyteologema utnyttjar kyrko
fädernas faustiska människobild för att befria den katolska antropologin från dess 
statiskt-skolastiska tankemönster. Guds avbild, resonerar de, kan inte reduceras till 
några abstrakta dygder eller gåvor. Själen får en ikonisk likhet med Gud genom sin 
dynamiska inriktning, sitt strävande och letande efter sitt kärleksobjekt. Den är en av
bild så länge den rör sig mot sin frånvarande urbild.86 Denna dynamiska antropologi, 
som så småningom kommer till uttryck i andra Vatikankonciliets dokument87, kastar ett 
helt nytt ljus över romanpassagen om flickans liv som prostituerad. I passagen kallas 
flickan bl a ”det letande dydjuret” (231). Mot fonden av den traditionella doctrina sacra 
har formuleringen en övervägande negativ klang. Mot fonden av det dynamiska imago- 
begreppet får den däremot en paradoxal, oxymoronliknande karaktär. Så länge flickan 
rör sig, längtar och letar är hon inte bara ett klumpigt, orent dydjur utan också en 
odödlig, gudsliknande själ.88 För den som följer mottonas rekommendation och skriver 
in Dykungens dotter i nyteologins och andra Vatikankonciliets förståelsehorisont av
slöjar romanen sin djupt humanistiska innebörd.

84 Origenes, Commentarium in Canticum canticorum 3 (GCS 8,217ff) och passim.
85 Gregorius av Nyssa, Commentarius in Canticum Canticorum 6 (PG 44,889ff). Jfr även Lossky, 

Schau Gottes, 45ff, 68f; Evdokimov, Die Frau, 62ff, 68ff, 225; L Welsersheimb, ”Das Kirchenbild der 
griechischen Väterkommentare zum Hohen Lied”, Zeitschrift fur katholische Theologie 70 (1948), 424f.

86 Jfr J B Metz, Christliche Anthropozentrik. Ober die Denkform des Thomas von Aquin, MUnchen 
1962, 64ff; de Lubac, Le Mystére, 67ff, 80ff, 23lff och passim; H U von Balthasar, "Einfiihrung”, i: 
(Gregorius av Nyssa] Gregor von Nyssa, Der versiegelte Quell. Auslegung des Hohen Liedes, red H U von 
Balthasar, Einsiedeln (3) 1984, 12ff; Kem, 49lff; Muschalek, 554ff; W Seibel, ”Der Mensch als Gottes 
UbematUrliches Ebenbild und der Urstand des Menschen”, i: Mysterium Salutis, II, 814ff. Se även E 
Mounier, ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, i: förf:s (Euvres, III, 211; förf:s ”Feu la Chrétienté”, 591.

87 Jfr t ex Gaudium et spes 12 (D 4312).
88 de Lubac skriver att människan är ett djur med ett övernaturligt mål; jfr förf:s Entretien, 27ff. 

Resonemanget har gamla patristiska anor; jfr t ex Gregorius av Nyssa, De hominis opificio 16ff (PG 
44,177ff).

Den kristna systemreferens som fastslogs av konciliet i Trient har sålunda visat sig 
vara otillräcklig som romanens intertextuella bas. Bärande meningsstrukturer i 
Dykungens dotter kommer till sin rätt endast då den traditionella doctrina sacra ersätts 
med nyteologins och andra Vatikankonciliets polyfona loci. Vaticanum II:s öppna, 
outtömliga ”divina scaturigo” utpekas både av de två mottona och av romantexten själv 
som tolkningens lämpligaste intertext.
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Trots sin liberalitet är nyteologemas och andra Vatikankonciliets ”divina scaturigo” 
ingen gränslös, odifferentierad intertext. Henri de Lubac betonar att den teologiska 
pluralismen inte innebär någon ”syncrétisme”.1 * Yves Congar försvarar visserligen det 
syntetiskt-komplementära på trons område, men vamar samtidigt för att en syntetisk 
hållning i det vetenskapliga studiet av trons uttrycksformer leder till en fördunklande 
eklekticism. De olika teologiska loci, resonerar han, har växt fram ur skilda teoretiska 
sammanhang och möter skilda historiska behov. Hur mycket de än liknar eller 
kompletterar varandra, innebär de alltjämt divergerande tolkningar av verkligheten.’ 
Om en forskare blandar samman åtskilda teologiska tänkesätt är det ett tecken inte på 
ekumenisk läggning utan endast på en ”paresse intellectuelle”.3 En universell 
tolkningsnyckel, som genom sin ”caractére passe-partout”4 kan användas på allt, ger 
diffusa och opålitliga resultat.

1 de Lubac, Catholicisme, 231. Jfr även ibid. 256ff; förf:s Le Mystére. 54f; förf:s O naturze, 1lOff; M-D 
Chenu, ”Ortodoksja i herezja. Punkt widzenia teologa” (Renlärighet och heresi. En teologs synpunkter), i: 
förf:s Wybór pism, 22ff.

’ Jfr Y M-J Congars skrifter: Chrétiens désunis. Principes d'un "oecuménisme" catholique. Paris 1937, 
lff, 27ff, 47 och passim: ”Formes prises par 1'exigence cecuménique aujourd’hui”, i: Pluralisme et 
(Ecuménisme en Recherches Théologiques. Mélanges offerts au R.P. Dockx, O.P., Paris 1976, 221ff; La 
Foi, 197ff; Chrystus, 296ff.

1 Congar, La Foi, 201.
4 Ibid.
5 B Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”, Aftonbladet 4.3.1968.
6 Franki, ”Processa mot Gud”.
7 R Halidén, ”Birgitta Trotzigs nästa bok". Dagens Nyheter 5.9.1971.

För att undvika den typen av oskarp betydelseproduktion måste den nykatolska 
systemreferens som så långt konstituerats i det hermeneutiska samtalet med Dykungens 
dotter preciseras på ytterligare några viktiga punkter. Öppnar sig romanen mot den 
nykatolska systemreferensen som helhet eller tenderar den att prioritera någon av dess 
skilda formationer? Följer den nykatolicismens centrala antropologiska linjer eller 
söker den sig mot mer perifera föreställningskomplex? Ryms de eventuella avvik
elserna från centrum inom systemreferensens vida ramar eller spränger de katolic
ismens gränser och beträder andra konfessionella idéområden? På vilket sätt måste den 
nykatolska systemreferensen differentieras och kompletteras för att kunna göra rättvisa 
åt intema och extema dislokationer i romanen?

Frågor av detta slag är desto mer relevanta som Trotzig i flera av sina icke
skönlitterära uttalanden markerar att hon anslöt sig till katolicismen mindre på grund 
av dess specifika konfessionella profil än för dess universalitets och liberala öppenhets 
skull. I en intervju från slutet av 6O-talet erkänner författarinnan att hon i själva verket 
delar ”få åsikter med katolikerna” och snarare är kristen än katolik.5 Några år senare 
uppger Trotzig att hon konverterade därför att katolicismen är den ”mest omfattande 
formen av kristendomen”.6 Trots sitt konfessionella val säger hon sig vara ”främmande 
för mycket i den katolska teologin och filosofin”.7 I linje med dessa distanserande 
markeringar går Trotzig till angrepp mot många av katolicismens normerande 
fenomen: påvamas encyklikor, moralteologins grundsatser, den kyrkliga hierarkins
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politiska ställningstaganden etc.8 Samtidigt visar hennes religiösa kommentarer tydligt 
synkretistiska tendenser. Som Olov Hartman noterat pendlar Trotzigs icke-skönlitterära 
uttalanden fritt mellan olika konfessionella fält och förenar teologiska idéer av skild 
proveniens.9 I en intervju från slutet av 9O-talet deklarerar hon att hon ”går i vilka 
kyrkor jag vill”.10 Denna synkretistiska hållning är desto mer iögonfallande som den 
kombineras med en stor medvetenhet om den kristna antropologins polariseringar.11 * I 
det föregående kapitlets resonemang kring systemreferensens struktur centrerades en 
stor del av Trotzigs polyfona referenser kring den öppna nyteologiska synen på 
uppenbarelsens loci. Men frågan är om nyteologins och Vaticanum II:s systemreferens 
är tillräckligt vid för att kunna täcka författarinnans starkt centrifugala katolicitet. 
Faktum är att Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden rymmer ett tydligt avståndstagande 
från flera fundamentala punkter i det ny teologiska projektet.1-

8 Jfr t ex B Trotzig. "Auktoritet och samvete", Aftonbladet 6.8.1968; Lundborg, "Att hålla lidandets sår 
öppet”: Werkelid, "Att ge själen ett ansikte”; Pleijel, 18.

9 Jfr Hartman, "Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, 58ff. Trotzigs konfessionella glidningar framträder 
tydligt bl a i Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”; Pleijel, 7ff; S Schulman, ”1 denna den kristligaste av 
världar är poeter judar”, Judisk Krönika 53/3 (1985), 4f; Trotzig & Lönnebo, lOff; E Adolfsson, ”1 nödtider 
blir diktaren en kraftkälla”, Femina. Månadens magasin 1994/1, 152ff.

10 Zaremba, ’”Jag går i vilka kyrkor jag vill’”.
11 Jfr t ex Trotzig, ”Det sekulariserade Sverige”, 88.
1_ Jfr t ex författarinnans brevuttalanden citerade i Vincent, "Birgitta Trotzigs Ordgränser”, 63.
13 Den enda inomkatolska distinktion som fått en etablerad plats i Trotzigstudiema är den mellan den 

"ljusa” inkamationskatolicismen och den ”mörka” mystiken; jfr t ex J Paillard, ”Levande och döda”, Credo. 
Katolsk tidskrift 46/2 (1965), 62; förf:s ”Det tragiska”, 66ff; Thomell, ”Frånvaro och närvaro”, 402ff; förf:s 
”Transcendens och immanens. En studie av Birgitta Trotzigs gudsbild”, Föreningen lärare i religions
kunskap. Årsbok 12 (1979), 95ff: R Ohlsson, ”Birgitta Trotzig och själens mörka natt”, Vår Lösen. Ekum
enisk kulturtidskrift 69/10 (1968), 653 ff.

14 Bergil, 14.
15 Ett av de få undantagen är Bergils tolkning av En berättelse från kusten, där hon på några ställen - 

och med varierande framgång - försöker spela det protestantiska mot det ortodoxa/katolska; jfr t ex Bergil, 
19, 55, 66.

Även om Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden skapar ett akut behov av en 
differentiering av den kristna intertexten, har endast embryonala ansatser gjorts till en 
sådan differentiering i tidigare Trotzigstudier. De flesta forskare tar visserligen upp 
olika kristna idéer, men negligerar i regel deras inbördes motsättningar.13 Christina 
Bergil, den litteraturvetare som mest energiskt ägnat sig åt att spåra kristna mönster i 
Trotzigs författarskap, aktualiserar teologiska fontes från skilda tider och kultur
områden men observerar endast undantagsvis några större motsättningar mellan dem. I 
inledningen till sin avhandling Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk 
av Birgitta Trotzig deklarerar Bergil i och för sig att hon ska hålla sig till ett slags con
sensus ecclesiae, en ”klassisk kristendom”, som utgår från ”en viss läromässig enhet
lighet mellan tre av huvudkyrkorna i kristenheten, den ortodoxa, den katolska och den 
lutherska”.14 I sin tolkningspraxis däremot lämnar Bergil ständigt denna teologiska 
allmänning och beträder konfessionella stridsfält som hon inte underkastar någon 
närmare analytisk differentiering.15 Resultatet blir en monofonisering och atomisering 
av den kristna intertexten. De idéer som står i ett levande, spänningsfyllt förhållande 
till varandra antingen smälts ihop till en enstämmig, monolitisk diskurs eller splittras 
till isolerade, additivt strukturerade koder. I sin tolkning av påsknattshymnen i En 
berättelse från kusten exempelvis använder Bergil ”de katolska och ortodoxa kyrk- 
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omas påskliturgier som intertexter”16 och tillåter sig att glida mellan dessa två 
liturgiska system. Hon tar inte hänsyn till att den katolska och den ortodoxa påsk
spiritualiteten växt fram ur två skilda föreställningsvärldar, som på några plan direkt 
utesluter varandra.17 Genom att öppna en dialog med dessa divergerande traditioner 
skapar Trotzigs hymn en rad spänningar som knappast kan beskrivas med någon enkel 
teologisk formel. Eftersom Bergil arbetar med en odifferentierad intertext, stannar hela 
denna vitala dynamik utanför hennes förståelsehorisont. I hennes tolkning blir hymnen 
en konfliktlös hyllning till den återuppståndne Kristus.

16 Ibid, 52. Ett annat exempel är Bergils tolkning av Sjukdomen, där hon blandar samman den katolska 
och den ortodoxa Mariaspiritualiteten; jfr ibid, 174ff, 191ff.

17 Jfr t ex Tyciak, ”Die Theologie”, 45ff; Heiler, Urkirche, 204f; Schulz, ”Die 'Höllenfahrt”', 42ff. De 
viktigaste meningsskiljaktighetema mellan ortodox och katolsk kyrka presenteras på ett balanserat sätt i N 
Zemov, "Rome and Orthodoxy. Is Reunion Possible?”, i: Pluralisme et (Ecuménisme en Recherches 
Théologiques, 237ff.

18 Jfr K Bak, [rec av] ”Anders Tyrberg, Anrop och ansvar. Berättarkonst och etik hos Lars Ahlin. 
Göran Tunström, Birgitta Trotzig och Torgny Lindgren", Samlaren. Tidskrift for svensk litteraturvetenskap
ligforskning 124 (2003), 412ff. Den kristna systemreferensens monofonisering är ännu tydligare i Trotzig- 
studier med svagare teologisk profilering. Magnus William-Olsson och Carin Franzén exempelvis vill 
koppla Trotzig till ett slags allmän kristen estetisk tradition, trots att kristendomen skapat en mängd starkt 
divergerande estetiska teorier; jfr William-Olsson, 171 ff; Franzén, "I begynnelsen var ordet”, 80ff.

19 Jfr t ex Vincent, ”Om världens tillstånd”, 140; Bergil, 12, 74.
20 M Vincent, "Avhandling med många oklarheter och några nyupptäckter”, Bonniers Litterära 

Magasin 65/6 (1996), 40.

En liknande synkretistiskt-syntetisk systemreferens ligger till grund för Anders 
Tyrbergs tolkning av Dykungens dotter. Precis som Bergil åberopar han både lutherska, 
katolska och grekisk-ortodoxa fontes utan att notera deras inbördes antropologiska 
polariseringar. I hans framställning blir Kristus anastasis, aktualiserad i romanens 
andra motto, lika med det västerländska korsfästelsemysteriet, grekernas nyplatonskt 
koncipierade eikonbegrepp lika med Thomas a Kempis imitatio, ortodoxins heliga 
dårar lika med den latinska medeltidens exempelfigurer, den grekiska kristologins 
”redan nu” lika med den augustinska traditionens ”inte än” etc. Detta förfarande 
resulterar inte bara i en påtaglig harmoniering utan också i en tvångsoccidentalisering 
av romanens konfliktfyllda betydelsestrukturer. I Tyrbergs tolkning framstår Dy
kungens dotter som en sorts optimistisk, moralitetsliknande berättelse av ungefär 
samma snitt som västerlandets klassiska utvecklingsromaner.18

Den odifferentierade begreppsapparaten motiveras ofta med hänvisningar till 
Trotzigtextemas synkretistiska konfessionslöshet.19 Men som påsknattshymnen fått 
illustrera är konfessionslösheten inte ett statiskt konglomerat av indifferenta, 
komplementära idéer utan ett dynamiskt kraftfält, vars disparata, ofta antagonistiska 
element åstadkommer en rad diskontinuiteter i den religiösa texten. Detta nät av 
konfessionella spänningar måste undersökas med stringenta teologiska redskap. En lös, 
odifferentierad systemreferens riskerar att göra alla texter till monologiska Kristus- 
apologier. Mona Vincent, den som med störst eftertryck framhävt Trotzigtextemas 
konfessionslöshet, medger samtidigt att det vore ”oerhört spännande”20 att undersöka 
den intertextuella relationen mellan Augustinus och Thomas av Aquino i Trotzigs verk. 
Ett projekt med ambition att spänna över de stora teologiska skiljelinjerna fordrar dock 
en disciplinerad, teologiskt differentierad systemreferens.
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En god utgångspunkt för en diskussion kring den nykatolska systemreferensens 
differentiering erbjuder romanens andra motto. Som det tidigare resonemanget visat 
utgör Johannes Damascenus påsktroparion en viktig kontrollinstans för verkets 
intertextuella strategier. Frågan är om och i vilken riktning den nykatolska 
systemreferensen måste differentieras för att göra rättvisa åt alla nyanser i mottots 
intertextuella betydelseproduktion. Kan Damascenushymnens dialog med romanens 
dieges återges med den odifferentierade nykatolska ”divina scaturigo” eller kräver den 
att bestämda differentierande distinktioner införs?

Redan en preliminär rekognosering av romanens förhållande till sitt andra motto 
visar att Dykungens dotter inte är någon spegeltrogen amplifikation av Johannes 
Damascenus troparion. Den följer inte på alla punkter påskhymnens inbyggda 
människobild utan väljer ofta andra antropologiska vägar. Den viktigaste antropo
logiska konsekvensen av troparions ortodoxa frälsningssyn är människans theosis. 
Eftersom Damascenus påskhymn postulerar ett konkret-fysiskt - inte enbart juridiskt - 
samband mellan Kristus och den mänskliga naturen, kan den ge inkarnationen ett mål 
som vida överträffar befrielsen från synden. Genom att anta mänsklig gestalt, leva ett 
mänskligt liv och dö den mänskliga döden upptar Kristus den mänskliga naturen i den 
gudomliga och gör människan till en skapad Gud. Gud blir människa, hävdar Johannes 
Damascenus, för att människan ska ”bli förgudad till Gud”.'1 I påsknattshymnens 
förståelsehorisont framstår alltså människan som en övergångsvarelse på gränsen 
mellan det mänskliga och det gudomliga." I passagen om flickans liv som prostituerad 
i Malmö beskrivs hon också som ”någon sorts övergång” (231). Skillnaden är dock att 
hon inte befinner sig vid gränsen mellan det mänskliga och det gudomliga utan i de 
mycket lägre övergångstraktema mellan det djuriska och det mänskliga. Texten 
mobiliserar en lång serie oxymoronliknande bilder som alla lyfter fram flickans 
ofärdiga mänsklighet. Hon är ”en människopadda” (231), ”en klump våt lera” (231), 
”djur-människa liv-död född-ofödd” (231). Medan Damascenus påsktroparion be
traktar det mänskliga som en outplånlig bas för en förhärligande förgudningsprocess* 23, 
utgår romanpassagen från det animaliska planet och gör det mänskliga till ett slags 
nådegåva.

■' Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 2,12 (PG 94,924). Jfr även Gregorius av Nazians, Oratio 
38,11 (PG 36,324); Evdokimov, Die Frau, 67, 72, 87 och passim.

” Jfr ibid, 85ff; Lossky, Die mystische Theologie, 112f, 158ff, 172f; Tyciak, ”Die Theologie”, 45ff; 
Daniélou, Platonisme, 63.

23 Jfr t ex Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 2,12ff (PG 94,917ff), 3,lff (PG 94,981 ff), 4,22 (PG 
94,1197 ff).

24 Denna träffande neologism används av de Lubac i Le Drame, 359: ”L’homme est un étre 
'théotrope'”.

25 Jfr Evdokimov, Prawosławie, 64ff, 104ff; förf;s Die Frau, 47; Tyciak, ”Die Theologie”, 45ff; 
Lossky, Die mystische Theologie, 143ff: Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 22, 45ff, 54ff och 

Eftersom romanens andra motto snarare handlar om människans theosis än om 
hennes befrielse från syndens skuld, implicerar det en antropologi som inte är moralisk 
utan strängt soteriologiskt-eskatologisk. De grekiska kyrkofäderna fixerar inte männ
iskan som en jordisk varelse med en sammansatt, motsägelsefull natur utan som ett 
”theotropiskt”24 väsen helt inriktat på sin förening med Gud. Hon placeras inte i första 
hand mellan gott och ont, skuld och nåd, löfte och svek utan mellan jord och himmel, 
dödsrike och paradis, djävul och eskatologisk Gud.25 Hur sammansatt romanens 
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relation är till denna typ av antropologi visar bl a den spänningsfyllda dialogen mellan 
Dykungens dotter och Dostojevskijs verk. Som Tyrberg observerar rymmer Trotzigs 
roman många referenser till Onda andar.26 Vad han däremot inte noterar är att 
Dykungens dotter underkastar denna intertext många långtgående omskrivningar. Både 
Dykungens dotter och Onda andar berättar - för att ta ett exempel - om människor 
besatta av demoniska makter och om deras livslånga reningsprocess. I Onda andar 
läser Sofja Matvejevna Lukas berättelse om exorcismen i gerasenemas land (Luk 8:32- 
36) - i sin helhet för övrigt ett av Dostojevskijromanens två motton - för den döende 
Verchovjenskij.27 I Dykungens dotter läser Mojan för den döende pojken ett stycke ur 
Mark 5 som berättar om samma utdrivningsunder. Men medan de två citerade 
evangelistema förstår besattheten på ungefär samma sätt28, får den i de två romanerna 
varierande tolkningar. Som framför allt ryska forskare visat är Dostojevskij tämligen 
ointresserad av den västerländska antropologins naturbaserade, voluntaristiskt-moral- 
iska syndkategorier. Besattheten i Onda andar är inte ett drag i gestalternas timliga 
människonatur utan ett resultat av deras gudslika, pneumatiskt och h^ostatiskt upp
fattade frihet och ett tecken på deras perverterade fixering vid Gud."9 I Dykungens 
dotter däremot beskrivs besattheten i stor utsträckning i västerländskt-antropologiska 
termer. Dykungens onda ande är hans eget kön, som ”drev honom hit och styrde 
honom dit” (15). Gårdskarlen plågas av ”jagande vita skuggor” (139) som förkropps
ligar hans personliga skuld. Mojan drabbas av en sugande, concupiscentialiknande 
makt, som får alla hennes rationella beslut att ”på en sekund rasa ner och bli till intet” 
(78).30 31 Hur starkt soteriologiskt-dynamisk Trotzigs roman än försöker vara, är den 
alltså starkt fixerad vid människonaturens jordiska villkor. Medan antropologin i 
Dostojevskijs verk egentligen är ett slags utvidgad, kristologiskt och metafysiskt 
koncipierad gudslära, utvecklar Dykungens dotter en mer autonom människobild.

passim; L Scheffczyk, Vrstand, Fall und Erbsiinde. Von der Schrift bis Augustinus. Freiburg/B-Basel-Wien 
1981, 105ff, 123ff.

26 Jfr Tyrberg, 236, 254, 279ff.
27 Jfr F Dostojevskij, Onda andar. Roman i tre delar, övers S Dahl, Stockholm 1993, 651.
28 Jfr H Schurmann, Das Lukasevangelium, Freiburg/B-Basel-Wien 1969ff. I. 479ff; K H Rengstorf. 

Das Evangelium nach Lukas. Göttingen (10) 1965, llOff; R Pesch, Das Markusevangelium, Freiburg/B- 
Basel-Wien 1976f, 1, 282ff.

29 Jfr Berdjajev. Mirosozertsanije Dostojevskago, 79, 95f, lOlf och passim; förf:s O russkich 
klassikach, 46ff, 54ff, 119ff och passim; I Annenskij, Kniga otrazjenij (Speglingarnas bok), Sankt- 
Peterburg 1906 (omtr Moskva 1979), 29ff; Evdokimov, Dostolevsky, 33, 83, 150 och passim; förf:s Die 
Frau, 225ff. Se även de Lubac, Catholicisme, 283; förf:s Le Drame, 306ff: J Madaule, Dostoievski, Paris 
1956, 114ff.

30 Dostojevskijs sammansatta sexualitetsbegrepp skiljer sig avsevärt från den latinska antropologins 
naturbaserade concupiscentia; jfr t ex Berdjajev. Mirosozertsanije Dostojevskago, 112ff.

31 Även om ryska teologer och Dostojevskijforskare genomgående använder termen antropologi ger de 
den en delvis annan innebörd än deras västerländska kolleger; jfr t ex ibid, 21 ff, 42ff och passim; 
Evdokimov, Die Frau, 39ff. 54ff, 66ff och passim.

En annan viktig antropologisk konsekvens av Damascenus troparion är syndens och 
syndafallets försvagning. Eftersom Kristus genom sin kroppsliga kenosisakt förvandlar 
negativa fenomen - förödmjukelse, lidande, död - till frälsningens manifestationer, 
upphöjs synden i den ortodoxa påskhymnen till en viktig etapp i människans
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förhärligande theosis.32 Den liknar inte ett oåterkalleligt felsteg i tragedins brutna 
händelsekedja utan en visserligen dramatisk men i grunden ofarlig peripeti i komedins 
mjuka, uppåtgående handlingskurva.33 Dykungens dotter bryter mot påsktroparions 
antropologi även på det planet. Berättelsen om ett lyckligt tillstånd som plötsligt 
avbryts av ett fatalt, oåterkalleligt fall aktualiseras av romanens alla viktigare gestalter 
- som om texten av något omedvetet upprepningstvång ständigt ville bearbeta denna 
traumatiska händelse.34 Dykungen hade ursprungligen levt som älskad fosterson hos ett 
barnlöst par, men han ”förverkade allt och förvisades” (35). Mojan och gårdskarlen 
hade vistats i paradisets lysande zon, men ”det stod ju skrivet att de skulle skiljas åt och 
fördrivas” (140). Flickan hade sett allt som en sol, men ”så gick solen ner i dyn” (70). 
Hon hade sjungit och drillat ”som en trast” (83), men plötsligt sjöng hon inte mer 
(150). Medan romanens andra motto försöker tona ned syndafallets ödesdigra 
dramatik, väljer romanen själv den motsatta strategin och hyperboliserar brottet.

32 Jfr Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 2,12 (PG 94,921ff); Irenaeus, Adversus haereses 
3,21,10ff (PG 7,954ff), 4,40,3 (PG 7,1114); Evdokimov, Prawosławie, 65ff, 94, 98ff och passim; 
Scheffczyk, Urstand, 62, 105ff, 123ff och passim; Tyciak, ”Die Theologie”, 45ff.

33 Jfr t ex Evdokimov, Die Frau, 74f.
34 Jfr Trotzigs yttrande i Ord och BiW-intervjun: ”Jag har en känsla av att tillvaron aldrig går ihop med 

människan och att något en gång för alla är förstört. Det är en våldsam och stark känsla och den finns i mina 
romaner” (Pleijel, 17).

35 Jfr Evdokimov. Die Frau, 42, 87ff, 240: förf:s Prawosławie, 228ff; N von Arseniew, Ostkirche und 
Mystik, Miinchen 1925, lff, 1 lff. Tyrbergs påstående att skapelsen och människan i den ortodoxa 
kristendomsförståelsen ”befinner sig i fångenskap” och fortfarande väntar ”på befrielse” (Tyrberg, 283) står 
i strid med huvudlinjen i den grekisk-ortodoxa soteriologin.

36 Jfr Lossky, Die mystische Theologie, 189, 227ff; Evdokimov, Prawosławie, 106ff, 159ff, 358ff och 
passim; Congar, Chrétiens désunis, 1 lff, 14; Daniélou, ”Terre”, 461 ff.

Ytterligare en antropologisk konsekvens av Johannes Damascenus troparion är 
nådetidens kontinuerliga herravälde. Eftersom påsknattshymnen gör Kristus inkarn
ation och människans theosis till två sidor av en och samma händelse, blir förgudandet 
en ytterst reell och aktuell process. Redan här och nu, hävdar de grekiska kyrkofäderna, 
kan människan utan uppehåll delta i kairoi, nådens lycksaliga tider. Den triumferande 
påsknattshymnen öppnar paradisets portar även för den jordiska människan.35 I 
Dykungens dotter däremot är kairos närvarande endast glimtvis. Gårdskarlen och 
Mojan exempelvis upptäcker att ”paradisets evighet” (141) endast är ”en sekund av det 
vanliga varglivet” (141). Efter den momentana lyckan ”återvänder vargen och den 
långa dödstiden” (141).

Theosis aktualitet är i Damascenus och de andra grekiska kyrkofädernas skrifter 
oupplösligt förenad med kyrkans eskatologiska karaktär. För att den troende redan här 
och nu ska kunna delta i den paradisiska tiden, blir kyrkan i den ortodoxa 
påsknattsliturgin mer än blott en världslig institution eller en bild av den jordiske, 
lidande Kristus - den framstår som en direkt manifestation av det himmelska, 
triumferande Jerusalem.36 I Dykungens dotter åtnjuter inte kyrkan denna höga status 
utan underkastas en konsekvent nedskrivande strategi. Den degraderas till ett svart, 
stängt, slocknat berg (49, 231), görs genomskinlig (231), sätts inom parentes (25), fylls 
med ”energisammanstrålningens” (271) falska, artificiella ljus, förvandlas till en fond 
för stadens perverterade nattliv (231). Mojans och gårdskarlens vigsel äger visserligen 
rum på pingstafton, men pingstens glädjefulla, pneumatiska stämning dras ned genom 
flera groteska grepp: en vigselbukett från ”gasverkstomten” (138), den mörka flickan 
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som ”något slags tärna” (138), sakristian som vigselaktens plats etc. Medan kyrkan i 
Damascenus teologi placeras uppe i paradiset, deltar den i Dykungens dotter i en ned
stigande anastasisfärd. Medan den hos Damascenus förkroppsligar den triumferande 
Kyrios, blir den i romanen en bild av den korsfäste människosonen.

Spänningarna mellan romanens andra motto och romantexten ger utslag i deras 
olika paradoxala skrivsätt.37 Dykungens dotter ger flera av sina episoder anastasis 
paradoxala uppläggning. Passagen om Veras begravning (167f) exempelvis följer först 
en nedåtriktad linje. Texten fixerar trädens ”höga svarta varelser” (168) för att så 
småningom förflytta sig nedåt mot jordvallar, gravar och lera. Då den till slut nått ned 
till den leriga grottan ”under kyrkans häll” (168) sker en överraskande omsvängning i 
passagen. Den lägsta och mörkaste punkten visar sig vara ljusets födelseort. Grottans 
leriga mynning fylls med ”ett vattenflytande ångande fördunstande bländande starkt 
middagsljus” (168).

37 Paradoxens roll i Trotzigs författarskap har uppmärksammats i bl a M Vincent, ”Skärva och 
sammanhang”, Vår Lösen. Ekumenisk kulturtidskrift 88/4 (1997), 250; Olsson, l det lysande mörkret, 72, 
77ff; Bergil, 37, 223, 245. Ingen av dessa forskare har dock närmare undersökt Trotzigparadoxemas 
struktur.

38 Jfr t ex C Brooks, The Well Wrought Um. Studies in the Structure of Poetry, San Diego-New York- 
London 1975, 3ff; W V Quine, 'The Ways of Paradox", i: förf:s The Wavs of Paradox and other Essays, 
New York 1966, 3ff; A M Haas, ”Das mystische Paradox”, i: Das Paradox. Eine Herausforderung des 
abendländischen Denkens, red P Geyer & R Hagenbiichle, Tiibingen 1992, 273ff; R L Colie, ”Literary 
Paradox”, i: Dictionary of the History of Ideas. Studies of Selected Pivotal Ideas, red P P Wiener, New 
York 1973f, III, 76ff: E H Behler, "Paradox”, i: New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, red A 
Preminger & T V F Brogan, Princeton 1993, 876f.

39 Att tona ned antiteser och konflikter samt framhäva enande likheter är utmärkande för hela del 
ortodoxa tänkesättet; jfr Evdokimov, Prawosławie, 44, 65, 98ff och passim; Lossky, Die mystische 
Theologie, 88ff, 158f, I72ff och passim; förf:s Schau Gottes, 46ff, 96, 124; Yannaras, 51 ff. Den kristna 
paradoxens olika former diskuteras i H de Lubacs arbeten: Paradoxes. Suivi de Nouveaux paradoxes, Paris 
1959, 71 ff och passim; Catholicisme, 254ff; Le Mystére, 135ff, 155ff; Sur les Chemins, 86ff, 167ff och 
passim; Paradoxe et Mystére de 1'Église, Paris 1967, 9ff och passim.

Trots sin tydliga anastasisstruktur utvecklar passagen om Veras begravning en 
annan typ av paradox än romanens andra motto. Som flera paradoxforskare visat 
bygger den vanligaste paradoxtypen på ett spänningsförhållande mellan två retoriska 
linjer: motsatsens och identitetens. Paradoxen ”död är liv” förenar oppositionen död vs 
liv med identiteten död = liv. Den kontradiktoriska och den identitetsskapande linjen 
kan stå i varierande inbördes maktrelationer. Paradoxens förutsättning är dock att de 
två linjerna håller varandra i någon sorts dynamisk jämvikt. Om identiteten får övertag 
över motsatsen förvandlas paradoxen till en statisk tautologi. Om motsatsen alltför 
starkt dominerar över identiteten klyvs paradoxen till en vanlig antites.38 Utmärkande 
för Johannes Damascenus skrivsätt är ett starkt framhävande av paradoxens 
identitetslinje.39 Hans anastasistexter aktualiserar visserligen antiteserna mörker/ljus, 
död/liv, fängelse/frihet, blindhet/seende, himmel/dödsrike etc, men sordinerar 
omsorgsfullt dessa motsatser bl a genom att försvaga oppositionsparens negativa led 
och underordna dem deras positiva motsvarigheter. Påsktroparions nedstigande Kristus 
exempelvis är inte en smärtornas man utan den gudomlige Kyrios. Hans Hadesfärd är 
ingen mödosam Golgatavandring utan ett suveränt triumftåg. De personifierade Hades, 
Mörkret och Döden tillåts inte skapa något riktigt motstånd mot befrielseakten utan 
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kapitulerar omgående inför den obesegrade Sol Salutis.40 Påsknattsliturgins heliga 
procession liknar aldrig något sorgetåg utan genomsyras från allra första början av 
parusins eskatologiska glädje.41 De närvarande anastasisikonema skildrar varken 
lidandet eller kampen med djävulen utan den triumferande Herren bland de återupp
väckta urföräldrama.42

40 Jfr Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3,lff (PG 94,981ff), 3,29 (PG 94,1101); Schulz, ”Die 
'Höllenfahrt’”, 5ff, 17ff, 28ff; Teixidor, 29ff; Lossky, Die mystische Theologie, 183ff, 189ff; von Arseniew, 
1 lff; Daniélou, Histoire, I, 259, 263f och passim; Dölger, Sol Salutis, 336ff.

41 Jfr Casper, Weltverklärung, 66ff, 73ff, 86ff; Osterjubel der Ostkirche, 14ff.
42 Jfr Uspenskij & Lossky, 189; Dionysius Fumoagrophiota, 100.
43 Jfr K Rahner, ”Zum theologischen Begriff der Konkupiszenz”, i: förf:s Schriften zur Theologie, 1, 

388ff; Congar, Chrystus, 235ff; de Lubac, O naturze, 73ff; förf:s Entretien, 30f. Se även Mceller, 
Littérature, I, 40lff.

Passagen om Veras begravning följer den motsatta retoriska linjen. I stället för att 
minimera paradoxemas negativa led väljer texten att mångfaldiga de negativa bilderna. 
Den enkla fattigbegravningen sker på vintem. Träden står mörka i den blöta snön. Den 
svarta, räddningslöst täta jorden faller tungt på den lilla kistan. Kyrkan - enligt 
Johannes Damascenus paradisets levande bild på jorden - flyttas till andra sidan sjön, 
görs otydlig i den tunga snödimman och ersätts metonymiskt av en lerig, gravliknande 
grotta. Denna negativa linje kulminerar i en vision som parafraserar den bibliska 
episoden om den besatte i gerasenemas land. Bland de leriga gravarna ser flickan en 
rasande man som är ”liksom en multnande” (168), krafsar ”med naglarna i dyn” (168), 
förkroppsligar ”lera skräck skrik” (168), har djurögon, ansikte ”av lera” (168) och 
fötter ”av dy” (168). I hans rasande beteende förvandlas paradoxen till den rena 
negativitetens figur: ”Han skrek på hjälp, samtidigt slog han ner den som hjälpte” 
(168). Då middagssolen slutligen bryter fram är den en överraskande, oförtjänt 
inbrytning i denna negativa miljö. Mellan solens härlighet och omgivningens 
hyperboliserade negativitet uppstår en stark antitetisk spänning, som knappast kan 
bemästras av paradoxens enande retorik. Begravningspassagens anastasisliknande 
paradoxer löper en ständig risk att omintetgöras av motsatsernas sprängkraft.

Romantexten mobiliserar därmed på flera plan ett starkt motstånd mot sitt andra 
motto. Damascenus troparion utmynnar i en optimistisk, harmonisk antropologi, som 
ur Kyrios eskatologiska perspektiv betraktar människans jordiska nöd som en episodisk 
station i hennes dynamiska theosis. Dykungens dotter håller sig till människans låga 
horisont och förnimmer hennes existentiella kluvenhet som en smärtfull, över
väldigande realitet. Frågorna inställer sig: Är romantextens dialog med Damascenus 
troparion beskrivbar med andra Vatikankonciliets och nyteologemas antropologi? Kan 
denna rymliga systemreferens försona spänningarna mellan mottot och diegesen på 
samma sätt som den fått försona motsatsen mellan samma motto och den katolska 
doctrina sacra? En första inventering av de nykatolska texterna ger ett jakande svar på 
dessa frågor. Ett flertal av andra Vatikankonciliets fäder beaktar i sina antropologiska 
resonemang människans låga, existentiella perspektiv. Karl Rahner diskuterar con- 
cupiscentiabegreppet, Congar fixerar ondskans existensmodus, de Lubac beskriver den 
mänskliga komedin som ett möte mellan Kristus och den syndiga människan.43 
Konciliets dokument framhäver upprepade gånger att människan är ”omgiven av det 



66 Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter

onda i många former”, känner sig ”såsom nedtyngd av kedjor” och står mitt inne i en 
dramatisk kamp ”mellan ljus och mörker”.44

Gaudium et spes 13f (D 43130, citerat efter Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution. Kyrkan i 
världen av idag, 34. Jfr även Gaudium et spes 22 (D 4322), 37f (D 4337f) och passim: Dei verbum 3f (D 
4203f): Lumen gentium 11 (D 4128), 36 (D 4162); Inter mirifica 7: Apostolicam actuositatem 7; Ad gentes 
divinitus 8.

45 Jfr J Ratzingers kommentar till Gaudium et spes, i: Das Zweite Vatikanische Konzil, III, 319ff. 
Vaticanum II som triumfens koncilium diskuteras i G Pelland, ”A Few Words on Triumphalism”, i: Vatican 
II, I, 106ff; Duquesne, 147f.

46 Pleijel, 10.
47 Artikeln ingår som nr 13 i Gaudium et spes (D 4313).
48 Jfr D 1510ff.
49 Jfr Ratzingers kommentar till Gaudium et spes, 319ff: P Delhaye, "Die Wtirde der menschlichen 

Person”, i: Die Kirche in der Welt von heute. Untersuchungen und Kommentare zur Pastoralkonstitution 
"Gaudium et spes" des 2. Vatikanischen Konzils, red G Barauna, Salzburg 1967, 161 f; G Alberigo, "Die 
Konstitution in Beziehung zur gesamten Lehre des Konzils”, i: ibid, 49ff: Mouroux, 229ff.

50 Repliken citeras i Ratzingers kommentar till Gaudium et spes, 320. Konciliets förhållande till 
teilhardismen diskuteras i Duquesne, 150f; J Ratzinger, Die letzte Sitzungsperiode des Konzils, Köln 1966, 
39ff. Teilhard de Chardins syn på synden analyseras i J Kulisz, Teilhardowskie rozumienie grzechu 
(Teilhards syn på synden), Warszawa 1986, 9ff och passim.

En närmare undersökning av de nykatolska skrifterna visar dock att de knappast 
överbetonar kluvenheten, synden och ondskan. Som Johannes XXIII:s öppningstal med 
eftertryck klargör är konciliets och det nykatolska projektets främsta syfte att bejaka 
människan och den moderna världen.45 Trotzig själv framhäver nyteologins ”optimist
iska men nyanserade” grundhållning.46 Hur denna ljusa världs- och människosyn re
aliseras i konkret teologiskt-retorisk praxis omvittnar artikeln ”De peccato” i pastoral
konstitutionen Gaudium et spes. utan tvekan en av konciliets mörkaste loci.47 Artikeln 
är relativt kort, inordnas i det ljusa kapitlet med titeln ”De humanae personae dignitate” 
och omringas av artiklar som framhäver människans oförstörbara värdighet. Synden får 
i artikelns framställning en ojämförbart mildare form än i Tridentinums dokument.48 
Den framställs varken som ett ödesdigert fall eller ett tungt arv utan som en del av 
Guds frälsningsplan. I stället för att hänvisa till Rom 5 - arvsyndsdogmens locus 
classicus - åberopar artikeln Rom 1:2lff och 7:13ff, som avsevärt försvagar de starka 
synd/nåd-antitesema i Rom 5. Människans kluvenhet tas visserligen upp i artikeltexten 
men beskrivs inte med de radikala corruptio- och concupiscentiakategoriema utan som 
ett hinder i hennes allsidiga självförverkligande.49 En av artikelns viktigaste - fast 
aldrig explicit nämnda - influenser är Teilhard de Chardins optimistiska teologi. ”Ni är 
alla hypnotiserade av ondskan”50 lär den franske jesuiten ha konstaterat. Artikelns 
bärande intention är att bryta syndens hypnotiserande verkan.

Romanens spänningsladdade dialog med sitt andra motto följer alltså knappast 
Vaticanum II:s antropologiska huvudstråk. Mycket starkare än konciliets optimistiska 
systemreferens aktualiserar romanens degraderande skrivsätt exempelvis Augustinus 
människolära. I flera av sina skrifter anknyter biskopen av Hippo till de grekiska 
kyrkofädernas idéer men bearbetar dem på ett sätt som nära påminner om romanens 
behandling av Damascenus troparion. Augustinus kompletterar Origenes och Basilius 
fågelperspektiv med människans låga, existentiella horisont, gör synden och nåden till 
antropologins centrum, detroniserar människan till en övergångsvarelse mellan det 
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djuriska och det mänskliga.51 Grekernas reella, oavbrutna kairos splittras till små korta 
ögonblick eller förskjuts till den oåtkomliga apokalyptiska framtiden.52 53 Kyrkan flyttas 
ned till det världsliga planet och görs till en symbol för den inkarnerade Kristus. De 
vanliga kristna paradoxerna laddas så starkt med tragiska antropologiska dissonanser 
att de tangerar antitesens kluvna struktur.54 Också själva spänningen mellan romanens 
andra motto och dess dieges, mellan det soteriologiskt-eskatologiska och det 
existentiella perspektivet, har en tydlig intertextuell motsvarighet i Augustinus motsäg- 
elsefyllda antropologi.55

51 Jfr t ex Augustinus De civitate Dei 12,21ff (PL 41,372ff), som står i intertextuell relation till bl a 
Basilius, Homiliae in Haexameron 9,2 (PG 29,192). Skillnaden mellan grekernas och Augustinus 
antropologi diskuteras i Evdokimov, Prawosławie, 64ff. De behandlade punkterna i Augustinus antropologi 
presenteras i Dinkler, 82ff, 93ff, 11 lff; Scheffczyk, Urstand, 209ff; Adam, Lehrbuch, I, 264ff.

52 Jfr t ex Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,6ff (PL 36,733ff), 83,5ff (PL 37,1058ff), 125,lff (PL 
37,1656ff); Dinkler, 177ff, 210ff.

53 Jfr Congar, Chrétiens désunis, 15 och passim.
5,1 Jfr t ex Augustinus, De civitate Dei 11,18 (PL 41,332), 12,21f (PL 41,372f), 12,25 (PL 41,374f). 

Augustinus dragning till antiteser diskuteras i F P Fiorenza & J B Metz, ”Der Mensch als Einheit von Leib 
und Seele”, i: Mysterium Salutis, II, 607ff; Scheffczyk, Urstand, 225ff; A Adam, ”Das Fortwirken des 
Manichäismus bei Augustin”, Zeitschrift fiir Kirchengeschichte 69 (1958), lff. Augustinus paradoxala 
skrivsätt behandlas i Dinkler, lOOff.

55 Jfr F Billicsich, Das Problem des Ubels in der Philosophie des Abendlandes, Wien-Köln (2) 1952ff, 
1, 277ff; A Nygren, Den kristna kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, Stockholm (2) 1938ff, II, 
367ff.

56 Jfr t ex Gaudium et spes 21 (D 4321), 48, 69; de Lubac, Catholicisme, 12, 18, 21, 25 och passim.
57 Jfr Chenu, ”Czy myśl współczesna”, 241; förf;s ”Cywilizacja techniczna”, 204; Duquesne, 59ff, 94 

och passim.
58 Jfr M-D Chenu, ”Wiara w społecznościach chrześcijańskich” (Tron i de kristna samhällena), i: förf:s 

Wybór pism, 178; förf:s ”Ciało Kościoła”, 219. Av de franska nyteologema är det de Lubac som står 
närmast augustinismen. Genom bl a sin synergism (jfr förf:s O naturze, 68f), ontism (jfr förf:s 
Catholicisme, 78, 99) och antropologiska dynamism (jfr förf:s O naturze, 75; förf:s Catholicisme, 99ff) 
markerar han dock en tydlig distans till Augustinus antropologi. H de Lubacs Augustinisme et theologie 
möderne. Paris 1965, är en nyanserad uppgörelse med den augustinska traditionen; jfr t ex ibid, 9ff. Lika 
påtaglig är skillnaden mellan de Lubacs människosyn och romantextens degraderande strategier. Då de 
Lubac t ex skriver att ljusets tid bara i små, korta ögonblick bryter igenom mörkrets kontinuum, åsyftar han 
människans kunskapsteoretiska begränsning; jfr förf:s O naturze, 44f. Dykungens dotter transponerar bilden 
till det antropologiskt-existentiella planet och talar om kairos ögonblicklighet. Även om de Lubacs 
”realistiska” antropologi (jfr förf:s O naturze, 85ff) innebär ett framhävande av synden och ondskan, är den 
betydligt mildare än romanens negativa diskurs.

59 Jfr t ex Ratzingers kommentar till konciliets dokument: Dei verbum, 509f samt Gaudium et spes, 
316ff.

I vilken mån är denna augustinska intertext förenlig med nyteologins och 
Vaticanum II:s mångstämmiga systemreferens? Även om både nyteologema och 
konciliets dokument åberopar olika Augustinusloci56, markerar de en tydlig distans till 
hans människolära. Marie-Dominique Chenu vänder sig explicit mot västerlandets 
augustinska dualism och spiritualism, som han vill ersätta med ortodoxins världs- 
bejakande skapelselära.57 På ett motsvarande sätt ser han den grekiska patristikens 
dynamiskt-paradoxala skrivsätt som ett bättre uttryck för inkarnationens mysterium än 
den augustinska traditionens antitetiskt-dissonanta paradoxbilder.58 Betecknande är att 
Gaudium et spes och Dei verbum omgående kritiserades av ett flertal tyska katolska 
teologer, som önskat att slutdokumenten antagit en öppnare, mer ekumenisk position 
gentemot den voluntaristiska, augustinskt-lutherska hamartiologin.59 Nyteologins och 
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Vaticanum II:s systemreferens har visat sig kunna beskriva romanens andra motto men 
inte räcka till för diegesens mörka respons på paratextens antropologi.

Hur starkt romandiegesens augustinska inslag är och om det håller sig inom 
katolicismens ramar eller glider över i de lutherska terrängerna är frågor som inte låter 
sig avgöras så snabbt. Den preliminära jämförelsen mellan mottot och diegesen har 
dock klargjort att romanen inte alltid placerar sig vid nyteologins antropologiska centra 
utan också söker sig mot systemreferensens gränstrakter. Sådana dynamiska 
förskjutningar och dislokationer kan inte friläggas utan en stringent, disciplinerad 
intertext med en bred bas och en differentierad struktur. Vad basen angår kan 
systemreferensen inte begränsas till katolicismens loci, hur brett de än definieras. 
Romanens framstötar i den nyteologiska periferin framtvingar en intertext som även 
inkluderar grannkonfessionema. Studiens lämpligaste meningsproducerande systemre
ferens utgörs således av den samlade kristna antropologin - med fokus på hamartio- 
login. Vad strukturen beträffar är det inte Tridentinums hierarkisering utan Vaticanum 
II:s polyfonisering som visat sig vara systemreferensens mest adekvata reglerande 
princip. Men denna mångstämmiga öppenhet får inte leda till en odifferentierad syn- 
kretism utan måste kombineras med externa gränser och klara intema distinktioner.

En differentiering av den kristna hamartiologin innebär emellertid en rad nya 
metodiska problem. I sin korta kommentar till den kristna traditionens struktur utgår 
Christina Bergil närmast automatiskt från kristendomens konfessionella uppdelning.60 
Eftersom hon finner att mycket i Trotzigs författarskap är ”konfessionslöst allmän
giltigt”61 62 avstår hon från en analytisk profilering av sina teologiska begrepp. Frågan är 
dock om en differentiering av den kristna systemreferensen måste följa traditionella 
konfessionsgränser. Som de modema kontroversteologema demonstrerar har de kristna 
kyrkorna i regel byggt sina konfessionella identiteter genom en serie felläsningar av 
både sina egna och motståndarnas teologiska positioner.

60 Jfr Bergil, 14.
61 Ibid. 12.
62 Jfr t ex O H Pesch & A Peters, Einfiihrung in die Lehre von Gnade und Rechtfertigung, Darmstadt 

1981, 166f, 208f; H U von Balthasar, Karl Barth. Darstellung und Deutung seiner Theologie, Köln 1951, 
277: E von Ivänka, "Vorwort des Herausgebers”, i: Lossky, Die mystische Theologie, 5ff; Congar, La Foi. 
197ff: Tyciak, ”Die Theologie”, 38ff; Zemov, 24lff; A Bukowski, "Die russisch-orthodoxe Lehre von der 
Erbsiinde. Ein Beitrag zur Wiirdigung der Lehrunterschiede zwischen der morgenländisch-orthodoxen und 
der römisch-katholischen Kirche", Zeitschrift fiir katholische Theologie 40 (1916), 283ff, 407ff, 439f.

63 Jfr t ex O H Pesch, Theologie der Rechtfertigung bei Martin Luther und Thomas von Aquin. Versuch 
eines systematisch-theologischen Dialogs, Mainz 1967, 468ff; Pesch & Peters, 166f, 2O8f; Bukowski, 89ff.

w Jfr H Miihlen, ”Gnadenlehre", i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, III, 148ff, 159.

Den kristna systemreferensen är mer sammansatt och mångtydig än vad de 
officiella konfessionella institutionerna vill medge. För det första är gränserna mellan 
kyrkorna på flera plan av rent marginell betydelse.63 Så har exempelvis den personal- 
istiska katolska teologin, som utgör ett av de viktigaste incitamenten bakom Vaticanum 
II:s människoförståelse, viktiga rötter i den protestantiska, existentialistiskt präglade 
relationismen.64 För det andra är de existerande gränserna mellan konfessionerna ofta 
så pass komplexa att de undandrar sig alla typer av schematiserande beskrivnings
modeller. Högst problematisk är exempelvis den traditionella kartan över kristen
domens kyrkor med katolicismen i centrum, flankerad av de övriga huvudkyrkorna. 
Synen på förhållandet mellan natur och övematur är bara ett av många revir där 
ortodoxin och protestantismen bildar en gemensam front mot den katolska skol- 
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teologins ståndpunkt.65 För det tredje slutligen rymmer vaije konfession en lång rad 
spänningar, som inte sällan är minst lika starka som de historiskt välkända kon
fessionella kontroverserna. Differentieringslinjema går inte bara mellan delkyrkor och 
etablerade teologiska skolor utan ofta också tvärs igenom enskilda grupperingar, 
författarskap, monografier. Som bl a Heribert Miihlen noterar försöker vissa nyteologer 
åstadkomma ett slags fusion av ontisk kristologi och personalism. Men eftersom dessa 
två idékomplex bygger på skilda premisser smälter de aldrig ihop till ett enhetligt 
teologiskt system utan skapar en rad sprickor och inkonsekvenser i de nyteologiska 
resonemangen.66

65 Jfr Bukowski, 94ff, 293ff, 437f; F Heiler, Die Ostkirchen. Neubearbeitung von "Urkirche und 
Ostkirche”. red A M Heiler & H Hartog, Milnchen-Basel 1971, 435f.

66 Jfr Miihlen, ”Gnadenlehre”, 157ff, 168.
67 Jfr Y M-J Congar, ”Neuf Cents ans aprés. Notes sur le 'Schisme oriental’”, i: 1054-1954. L'Église et 

les Églises. Neuf siécles de douloureuse separation entre l 'Orient et l 'Occident. Études et travaux sur 
1’unité chrétienne offers å Dom Lambert Beauduin, Chevetogne 1954,1, 3ff, 43ff och passim; förf:s La Foi, 
197ff, 233ff. Liknande tankegångar formuleras av en rad framstående katolska, ortodoxa och protestantiska 
teologer som inte sällan direkt hänvisar till Congars forskning; jfr t ex K H Neufeld, ”In the Service of the 
Council. Bishops and Theologians at the Second Vatican Council (for Cardinal Henri de Lubac on His 
Ninetieth Birthday)”, i: Vatican II, I, 93; Pesch, Theologie der Rechtfertigung, 929ff; G Colombo, ”Die 
Theologie der Schöpfung im 20. Jahrhundert”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, III, 43f, 56ff; 
Evdokimov, Die Frau, 13ff; förf:s Prawosławie, 9ff, 53; Tyciak, ”Die Theologie”, 38ff; H-J Schulz, Die 
byzantinische Liturgie. Glaubenszeugnis und Symbolgestalt, Trier (2) 1980, 2*ff; förf:s ”Die 'Höllenfahrt”', 
lff; Zemov, 237ff. Som von Ivånka visat (förf:s ”Vorwort des Herausgebers”, 5ff) kan även teologiska 
framställningar som lyfter fram konfessionella motsatser (t ex Losskys monografier) fördjupa förståelsen av 
konfessionernas underliggande tänkesätt.

De konfessionella gränserna är därmed en otillräcklig och delvis vilseledande bas 
för den kristna hamartiologins differentiering. För att systemreferensen ska kunna 
registrera reella motsättningar och förskjutningar i romanens syndframställning krävs 
ett analytiskt förfarande som - om så behövs - kan bortse från kyrkornas kon
fessionella etiketteringar. Yves Congar, andra Vatikankonciliets främsta ekumeniska 
expert, har utarbetat ett differentierande synsätt med avsikt att förhindra konfessions- 
baserade förenklingar. Å ena sidan finns, hävdar han, obestridliga konfessionella 
spänningar som inte kan upphävas med något komplementaritetsbegrepp. Å andra 
sidan är alla konfessioner pluralistiska och gränserna mellan dem otydliga, porösa, 
rörliga. För att kunna göra rättvisa åt hela denna teologiska komplexitet föreslår 
Congar att man bortser från konfessionernas yttre bokstav och i stället skiljer mellan 
olika teologiska tankeparadigm. Konstituerande för dem är hur man formulerar teo
logiska frågor, var man lägger huvudaccentema, ur vilka perspektiv man belyser de 
diskuterade problemen etc. Differentieringens grundkriterium förflyttas från yttre, 
mekaniska konfessionstillhörigheter till inre idésammanhang, tendenser, dominanter; 
en enkel emfasförskjutning kan ofta ändra tankegångens teologiska profil mer radikalt 
än en hård lansering av konfessionellt laddade begrepp. Congar och hans efterföljare 
medger visserligen att flera sådana paradigm har en fixerbar konfessionell bas. Men 
minst lika många etablerade teologiska tankeparadigm placerar sig i gränsområden 
mellan olika konfessioner eller är flera konfessioners gemensamma egendom.67 Att 
detta synsätt kan fungera som en fruktbar metodisk utgångspunkt vid analys av 
skönlitterära texter visar nyteologemas egna litteraturtolkningar, von Balthasar de
monstrerar exempelvis hur Bemanos romaner genom enkla perspektivförskjutningar 
inlemmar lutherskt-jansenistiska reminiscenser i ett frälsningsdynamiskt tankemönster 
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av nykatolsk art.68 Han observerar också att Johannes av Korsets lyrik på vissa ställen 
polariseras mellan två närmast oförenliga tankeparadigm, det ena med rötter i theologia 
gloriae, det andra framsprunget ur övertygelsen om sacrums totala transcendens.69 
Föreliggande studie kommer så långt Dykungens dotter tillåter att arbeta med modeller 
som står nära Congars paradigmtänkande. De enskilda tolkningarna har inte till syfte 
att fastställa halten av katolsk renlärighet utan att kartlägga tendenser, tvetydigheter, 
betydelseskapande spänningar i romanens gestaltning av synden.

68 Jfr von Balthasar, Bemanos, 197ff, 301 ff, 35lff och passim.
69 Jfr von Balthasar, Herrlichkeit, II, 480ff, 498ff, 510, 514ff och passim.
70 Jfr t ex Duquesne. 33ff, 96ff; de Lubac, Entretien, 93ff; Miihlen, "Gnadenlehre”, 152ff; K Lehmann, 

”Karl Rahner”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, IV, 143ff; B van der Heijden, Karl Rahner. 
Darstellung und Kritik seiner Grundpositionen, Einsiedeln 1973, 65ff. Nyteologema står ofta i ett 
dialogiskt-polemiskt förhållande till varandra; jfr t ex von Balthasar, Henri de Lubac, 69ff; H de Lubac, La 
Priére du Pére Teilhard de Chardin, Paris 1964, 109ff; förf:s Le Mystére, 14lff; K Rahner, ”Ober das 
Verhältnis von Natur und Gnade”, i: förf:s Schriften zur Theologie, I, 323ff; Congar, ”Po Soborze”, 
XXXVI.

71 Jfr Miihlen, ”Gnadenlehre”, 148ff.
72 Jfr M-D Chenu, ”Chrześcijanin a świat” (Den kristne och världen), i: förf:s Wybór pism, 264; Premm, 

I, 36ff.
71 Jfr Congar, La Foi, 191 ff, 209ff.

En differentiering som inte har någon fast gräns i de stora kyrkliga schismerna kan 
praktiskt taget drivas ad infinitum, och kräver därför begränsande principer. Eftersom 
den kristna systemreferensen i denna studie fungerar som tolkningens betydelse- 
producerande centrum, måste differentieringsgraden bestämmas i en hermeneutisk 
dialog med den tolkade texten. Den nyteologiska synen på människans likhet med Gud 
exempelvis är inget enhetligt fenomen. Den omfattar bl a Fourviéreskolans patristiskt 
profilerade och Saulchoirskolans historiskt inriktade imagobegrepp.70 Men oberoende 
av vilket av dem som appliceras på flickans liv som prostituerad i Malmö blir resultatet 
ungefär detsamma: genom sitt ständiga sökande efter pojken visar flickan sin ikoniska 
likhet med Gud. Passagen om flickans Malmöliv kräver inte någon differentiering av 
den nyteologiska antropologin. Däremot har den tvingat fram en distinktion mellan den 
traditionella katolska antropologin och den nykatolska människobilden.

Studiens differentieringsprinciper medför en dubbelexponering av vissa element i 
systemreferensen. Som redan nämnts bygger nyteologema sin antropologi med stöd i 
den grekiska patristikens dynamiskt-ontiska frälsningslära. Men denna grundposition 
hindrar inte att ett flertal nyteologer i vissa avseenden anammar andra tankemönster 
och bl a utvecklar en personalistiskt präglad människosyn.71 I de enskilda tolknings- 
procedurema kan alltså la theologie nouvelle mobiliseras till stöd för antingen ett 
intersubjektivt-personalistiskt eller ett ontiskt tankeparadigm. I den teologiska forsk- 
ningspraktiken är denna mångexponering ett välkänt och ingående diskuterat fenomen. 
De flesta av kyrkans doctores, förklarar teologihistorikema, har framkastat en mängd 
idéer, som recipierats på varierande sätt av olika teologiska strömningar. Thomas 
exempelvis åberopas både av den traditionella nyskolastiska metafysiken och av dess 
nykatolska motståndare, som vill öppna den katolska kyrkan mot samtiden.72 Detta 
slags intertextuella fördubbling kan inte undvikas; det avgörande är att de olika 
teoretiska perspektiven noggrant hålls isär.73



1.9 Systemreferens och mystik

Innan systemreferensen kan anses slutgiltigt etablerad måste ytterligare ett viktigt 
problem få sin preliminära lösning. I Tabulae Fontium Traditionis christianae, en 
detaljerad karta över den kristna intertextens mångfaldiga domäner, finns en spalt som 
under beteckningen ”Mystica”, senare ändrad till ”Theologia ascetica et mystica”, 
grupperar källor från ca 1300-talet och framåt.1 2 Den nödvändiga differentieringen av 
den kristna intertexten väcker frågan vilken plats denna något undanskymda spalt ska 
få i studiens systemreferens. Frågan är befogad inte minst därför att termen mystik 
fungerar som en verklig locus classicus både i Trotzigs egna metakommentarer och i 
receptionen av hennes verk. Trotzig ser litteraturen som ”meddelandevävamas mystik”, 
hon hittar vägen till katolicismen genom ”olika mystiska erfarenheter”, hon betraktar 
nåden och ”de mystiska tillstånden” som närmast synonyma begrepp." Till sina 
viktigaste vägvisare räknar hon ”folkmystikens religion”3, Mäster Eckhart, Johannes av 
Korset och Simone Weil.4 Det är också med mystikens hjälp hon närmar sig andra 
skönlitterära författarskap; i hennes tolkning frilägger Rimbaud ett ”mystiskt 
sammanhang”, Celan når en ”nästan mystisk tydlighet”, Ahlin väljer ”mystikens 
alternativ”, Vennberg vistas i ”mystikens natt”, Lindegren har en stark känsla för 
”'mystiska diagonaler’ i tid och rum”, Södergran skildrar "en mörk födelse i vånda av 
ett oändligt mystiskt hopp”.5 Recensenter och forskare har anammat Trotzigs förkärlek 
för mystikbegreppet. Hennes författarskap, skriver de, uppehåller sig i "mystikens 
mörka natt”, förmedlar en "mystisk erfarenhet”, genomsyras av "en mystikens 
diskurs”, företräder "en mystikt färgad världsåskådning”, förenar "humanism och 
mystik”, förstår verkligheten som "en mystisk kategori”, för en dialog med "en rikt 
förgrenad, religiös och mystisk tradition”.6 Trotzig själv utköras till "en mystiker, en 
förmedlare av det osplittrade ljuset”.7 Hon befinner sig visserligen i "det andra stadiet” 
av sin utveckling som mystiker, men har alla förutsättningar att genom ”sinnenas 
luttring” och "intellektets luttring” nå fram till slutpunkten på sin via mystica.8

1 Jfr J Creusen & F van Eyen, Tabulae Fontium Traditionis christianae ad annum 1926. Editio altera, 
Louvain 1926; Congar, La Foi, 180f, 252.

2 Trotzig, "Själar”, 11; Pleijel, 9, 18.
3 Trotzig, ”Artur Lundkvist”, 148.
4 Jfr B Trotzig, ”Simone Weil”, i: förf:s Porträtt, 23ff; förf:s ”Eckehart”, 47ff; Pleijel, 9, 16.
5 (B Trotzig] B K, ”Myten om människan. Intryck och reflexioner kring Arthur Rimbauds diktning”, i: 

Atheniei festskrift 1946, red B [Trotzig] Kjellén, Kristianstad 1946, 25; förfis ”modernism. Kring två 
diktsamlingar av Karl Vennberg och Erik Lindegren”, i: ibid, 11; förf:s ”Språket och murarna”, i: förf:s 
Jaget och världen, Stockholm 1977, 51; förf:s ”Till det levandes lov”, i: förfis Porträtt, 42; förf;s ”Karl 
Vennberg”, i: ibid, 212; förfis ”Edith Södergran”, i: ibid, 83.

6 Ohlsson, 659; E Ström, ”Texter som bildar ett förklaringsberg”, Bonniers Litterära Magasin 65/6 
(1996), 38; Tyrberg, 275; Bergil, 75; Paillard, ”Det tragiska”, 67; William-Olsson, 191; A Olsson, 
Läsningar av Intet, Stockholm 2000, 397.

7 Vincent, ”Skärva och sammanhang”, 251.
8 Paillard, "Levande och döda”, 68; förfis ”Det tragiska”, 69. Jfr även Thomell, ”Frånvaro och närvaro”, 

407; förf:s ”Transcendens och immanens”, 96ff. Av de teologiskt profilerade forskarna är det endast Gösta 
Wrede som markerat en tydligare skepsis mot att beskriva Trotzig som kristen mystiker; jfr Wrede, 176f.

Helt oberoende av det kraftiga genomslag mystikbegreppet fått i Trotzigreceptionen 
är det ett svårhanterligt vetenskapligt instrument. En av begreppets mest problematiska 
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aspekter är dess extrema mångtydighet. Som bl a von Balthasar visat glider den 
mystiska diskursen på ett ohållbart sätt mellan olika semantiska nivåer och åsyftar 
stundom den transcendenta erfarenhetens innehåll, stundom dess form, stundom dess 
beskrivningskategorier och stundom dess praktiskt-förberedande sida.9 Till följd av 
”diese höchst verwirrende Diastase”10 har mystikbegreppet använts om skilda 
teologihistoriska fenomen. Det rymmer både den ljusa ortodoxa imago-mystiken och 
den mörka västerländska imitatio-mystiken, både de stora förskolastiska synteserna och 
den specialiserade postskolastiska theologia ascetica et mystica, både de subtila 
metafysiska spekulationerna och de praktiskt inriktade moralpredikningarna.11 Vart och 
ett av dessa så olika fenomen innefattar i sin tur en mängd disparata teologiska 
positioner. Den ortodoxa mystiken exempelvis inhyser ”die rationale Mystik des 
Clemens von Alexandrien, die praktische Mystik des Origenes, die Sakramentsmystik 
des heili^en Cyrillus von Jerusalem und die spekulative Mystik des hl. Gregor von 
Nyssa”.1' Mystiken har kommit att betyda så mycket - och samtidigt så litet - att den 
blivit en metodisk dyrk som kan öppna alla teologiska och litterära dörrar. Som bl a 
Romano Guardini påpekar leder denna semantiska uttunning till att termen kroniskt 
missbrukas och används om referenter utan någon tydlig mystisk anknytning.13

9 Jfr H U von Balthasar, "Zur Ortsbestimmung christlicher Mystik”, i: W Beierwaltes. H U von 
Balthasar & A M Haas, Grundfragen der Mystik, Einsiedeln 1974, 43ff, 49f; 1 Behn, Spanische Mystik. 
Darstellung und Deutung, Dusseldorf 1957, 8.

10 von Balthasar, "Zur Ortsbestimmung”, 49.
11 Mystikbegreppets stora semantiska spännvidd diskuteras i A M Haas, "Was ist Mystik?", i: 

Abendländische Mystik im Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, red K Ruh, Stuttgart 1986, 
319ff; förf:s Mystik als Aussage. Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik, Frankfurt/M (2) 
1997, 28ff, 62ff; L Bouyer, "'Mystisch’ - Zur Geschichte eines Wortes”, i: Das Mysterium und die Mystik. 
Beiträge zur Theologie der christlichen Gotteserfahrung, red J Sudbrack, Wurzburg 1974, 57ff: von 
Balthasar, "Zur Ortsbestimmung”, 43ff; B Hägglund, ”Luther und die Mystik", i: Kirche, Mystik. Heiligung 
und das Nattirliche bei Luther. Vorträge des Dritten Intemationalen Kongresses fur Lutherforschung, red I 
Asheim, Göttingen 1967, 84ff; E von Bracken, Meister Eckhart. Legende und Wirklichkeit. Beiträge ~u 
einem neuen Eckhartbild, Meisenheim/G 1972, 105ff. Redan hos Pseudo-Dionysius Areopagita är 
mystikbegreppet oskarpt och flertydigt; jfr K Ruh, Geschichte der abendländischen Mystik, Munchen 
1990ff, 1, 62ff. Trotzig har själv uppmärksammat några av mystikbegreppets problematiska sidor; jfr förf:s 
”Eckehart”, 49ff.

12 Heiler, Die Ostkirchen, 281.
13 Jfr R Guardini, Vorschule des Betens, Leipzig 1960, 152.
14 Det komplicerade förhållandet mellan mystik och evangelium diskuteras i von Balthasar, "Zur 

Ortsbestimmung”, 39ff, 45ff, 66ff; förf:s Herrlichkeit, I, 123ff, III/2/2, 22lff, 363ff: Nygren, I, 174ff, II, 
390ff; Lossky, Schau Gottes, 9ff, 36ff; A M Haas, Sermo mysticus. Studien :u Theologie und Sprache der 
deutschen Mystik, Freiburg/S 1979, 256ff.

Mystiken är problematisk även genom sitt spända förhållande till den bibliska 
teologin. Att begreppet aldrig omnämns i Nya Testamentet är ingen tillfällighet. Den 
kristna mystiken har sina djupaste rötter i det platonskt-hellenistiska tänkesättet och 
avviker på en rad väsentliga punkter från den bibliska kristendomen. Mystiken dyrkar 
det gudomliga Ena, kristendomen en personlig gud som dessutom inte är en utan tre 
personer. Mystiken baseras på människans individuella uppstigande, kristendomen på 
Guds nedstigande till människokollektivet. Mystiken benådar med ett övernaturligt 
seende, kristendomen med tro. Mystiken leder till unio mystica, kristendomen till 
frälsning i och genom kyrkan. Mystiken upphäver tiden, rummet och de mänskliga 
sinnena, kristendomen konsekrerar skapelsen.14 På grund av alla dessa skillnader kan 
mystiken inte fungera som en kristen doktrin förrän den förenats med den bibliska 
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inkamationstron och byggts in i det kristna dogmsystemet.15 Anpassningsprocedurema 
ger mystiken en starkt synkretistisk karaktär. De flesta av västerlandets stora mystiska 
teologier utgör eklektiska, svårtolkade idékonglomerat, som aktualiserar divergerande, 
ofta motsägelsefulla kontexter och därmed ökar mystikbegreppets semantiska oklar
het.16

15 Jfr von Balthasar, ”Zur Ortsbestimmung”, 46ff; Ruh, Geschichte, I, 362, 371, III, 126ff och passim; 
Marcelo del Nino Jesus, El tomismo de San Juan de la Cruz, Burgos 1930, 134ff och passim; K Wojtyła, 
Zagadnienie wiary w dzietach św. Jana od Krzyża (Trosproblematiken i Johannes av Korsets verk), Kraków 
1990, 15ff, 71ff.

16 Jfr t ex von Bracken, 3ff, 72ff; von Balthasar, Herrlichkeit, II, 393ff, 510, 514ff och passim; F Ruiz 
Salvador, Święty Jan od Krzyża. Pisarz - pisma - nauka (Introducción a San Juan de la Cruz. El escritor. 
los escritos, el sistema), Kraków 1998,47, 123ff, 391 och passim.

17 Jfr P Teilhard de Chardin, ”Comment je vois”, i: förf:s (Euvres, XI, 214ff; H de Lubac, La Pensée 
religieuse du Pére Pierre Teilhard de Chardin, Paris 1962, 14f, 119, 216ff; E Rideau, La Pensée du Pére 
Teilhard de Chardin, Paris 1965, 326.

18 Jfr t ex de Lubac, Le Dramę, 398ff; förf:s De la Connaissance, 117ff och passim.
19 Jfr K Rahner, "Frömmigkeit friiher und heute”, i förf:s Schriften zur Theologie, VII, 22f; Haas, 

Mystik als Aussage, 63ff.
20 Jfr t ex de Lubac, O naturze, 47 ff; förf:s Le Mystére, 250, 282; Daniélou, Platonisme, 209, 304; D 

McLellan, Simone Weil. Utopian Pessimist, Basingstoke-London 1989, 268; Mounier. "Qu'est-ce que le 
Personnalisme?”, 186, 206; förf:s ”Feu la Chrétienté”, 591.

21 Jfr P Teilhard de Chardin, ”L’Apport spirituel de rExtréme-Orient. Quelques réflexions 
personnelles”, i: förf:s (Euvres, XI, 149ff; C Cuénot, Pierre Teilhard de Chardin. Leben und Werk, Olten- 
Freiburg/B 1966, 262f; H de Lubac, La Rencontre du Bouddhisme et de 1'Occident, Paris 1952, 261ff och 
passim; förf:s La Pensée religieuse, 215ff; förf;s Entretien, 78ff; förf:s Catholicisme, 121, 272f.

22 Chenu, ”Ciało Kościoła”, 219; jfr även förf:s Pour une Théologie, 3lff, 54f, 109f.
23 M-D Chenu, ”Jedność wiary. Realizm i formalizm” (Trons enhet. Realism och formalism), i: förf:s 

Wybór pism, 14; jfr även förf:s ”Pozycja teologii”, 35, 46; förf:s ”Wiara w społecznościach chrześ
cijańskich”, 178.

24 P Teilhard de Chardin, ”Pour y voir clair. Réflexions sur deux formes inverses d’esprit”, i: förf:s 
(Euvres, VII, 234. Jfr även de Lubac, Exégése médiévale, III, 437ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 41; 
förf:s Bemanos, 276f, 281; förf:s Herrlichkeit, II, 518ff; J Daniélou, "Hellénisme, Judaisme, Christia- 
nisme”, i: Réponses aux questions de Simone Weil, red J-M Perrin, Paris 1964, 21 ff; Mounier, ”L’Affron- 
tement”, 17.

Nyteologema - därefter även andra Vatikankonciliets fäder - har en kluven relation 
till mystiken. Å ena sidan tillskriver de begreppen mystik, mystiker, mystisk en mycket 
hög status i sin teologiska vokabulär. Teilhard de Chardin kallar mystiken veten
skapernas vetenskap och uppfattar sin egen teologi som mystik.17 de Lubac upphöjer 
den mystiska upplevelsen till gudserfarenhetens fullkomligaste form.18 Karl Rahner, en 
av Vaticanum II:s absolut mest inflytelserika teologiska experter, förklarar att morgon
dagens troende ofrånkomligen måste bli mystiker.19 Johannes av Korset och Simone 
Weil åberopas som auktoriteter i trosfrågor av både nyteologema och förnyelse
konciliets fäder.20 Men å andra sidan markerar la théologie nouvelle en tydlig distans 
till mystikens olika fenomen. Teilhard de Chardin och de Lubac observerar att många 
mystiska skolor har en direkt förledande verkan på de troende och deras frälsning. 1 
Chenu motsätter sig ”alla nyplatonismer, till och med de mystiska”22 och varnar för ”en 
falsk mystik som åsidosätter förnuftet”.23 Inte bara de av kyrkans läroämbete kritis
erade Mäster Eckhart och Joakim av Fiore utan också Johannes av Korset, Simone 
Weil och Paul Claudel anses vara besmittade av mystikens falska ”isotopes”.24 Även 
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om orden mystik och mystisk tillhör nyteologemas frekventa språkbruk sätts de ofta 
inom citationstecken.25

25 Jfr t ex M-D Chenu, "Paradoks ewangelicznego ubóstwa a budowanie świata” (Den evangeliska 
fattigdomens paradox och byggandet av världen), i: förf:s Wybór pism, 326; förfis St Thomas d'Aquin, 63; 
Teilhard de Chardin, ”Comment je vois”, 214; de Lubac, La Pensée religieuse, 80; Rideau, 146f.

26 Jfr t ex Bergil, 28, 36f.
27 Collmar, 2.1 en annan intervju menar Trotzig att religionens "början är känslan för Guds existens och

mysteriet" (Donnér, "Drömmar och bilder är mitt material”).
29 Jfr Y M-J Congar, Kościół jako sakrament -bawienia (Un Peuple messianique. L'Église, sacrement 

du salut. Salut et libération), Warszawa 1980, 21, 25ff; förf:s La Foi, 18ff.
29 Jfr t ex Sacrosanctum Concilium 6 (D 4006); Lumen gentium lff (D 4101 ff); Dei verbum 2ff (D 

4202ff); Gaudium et spes 22 (D 4322).
30 Jfr Ruh, Geschichte. 1,5lff.
31 Jfr D 3001: S th 1,12.7; Ott, 24f; Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 2lOff: Escribano-Alberca, 19ff; 

Congar, La Foi, 22f.
32 Den komplexa relationen mellan via negativa och via triplex diskuteras utförligt i V Lossky, "La 

Théologie negative dans la doctrine de Denys l’Aréopagite", Revue des Sciences Philosophiques et 

Till följd av sin problematiska teologiska och kunskapsteoretiska karaktär måste 
mystiken underkastas en särskild prövning, innan den kan inlemmas i denna studies 
systemreferens. Är den mystiska korpusen överhuvudtaget nödvändig vid tolkningen 
av Dykungens dotter? Och - om svaret blir positivt - hur kan den befrias från sin 
metodiska fyrkantighet och omarbetas till ett hanterligt intertextuellt redskap? I den 
tidigare forskningen har Trotzigs mystiska hållning framhävts med hänvisning till 
framför allt två instanser: författarinnans egna kommentarer och de skönlitterära 
textema själva. Båda dessa instanser kräver en närmare granskning.

En naturlig utgångspunkt för en diskussion kring mystikens semantik i Trotzigs 
egna uttalanden är de samtal hon för med Lars Collmar om teologin och med Martin 
Lönnebo om mystiken. De båda publicerade samtalen har åberopats av forskare som 
argument för hennes tillhörighet till den mystiska traditionen.26 I samtalet med Collmar 
nämns ordet mystik inte en enda gång. 1 stället talar Trotzig om Guds ”mysterium” och 
hävdar att hon håller sig ”till den negativa teologin”."7 Inget av dessa påståenden räcker 
för att göra henne till en renodlad mystiker. Föreställningen om att Gud är ett 
mysterium tillhör kristendomens dogmatiserade allmängods och har inte mystiska utan 
paulinska anor. ”Guds hemliga visdom, den fördolda”, förklarar Paulus, har 
uppenbarats för apostlarna utan att för den skull förlora något av sin hemlighetsfulla 
karaktär (1 Kor 2:7ff). Apostlarnas uppgift är att förmedla detta ”mångfaldiga” (Ef 
3:10) mysterion inte genom några exklusiva invigningsformer utan genom 
predikningar och sakrament (Ef 6:19f).28 Vaticanum II påminner genom sina 
dogmatiska konstitutioner om att den kristna tron har sin grund i Guds outtömliga 
mysterium.29 Även den negativa teologin är en oupplöslig del av hela den kristna 
traditionen. Pseudo-Dionysius Areopagita, den västerländska mystikens grundare, gör 
en klar åtskillnad mellan den apofatiska teologins via negativa och den mystiska 
teologins via triplex.30 Medan via triplex förblivit mystikens domän, har via negativa 
förvandlats till kristen allmänföreställning. Att Gud är outsäglig, omätbar, obegriplig, 
obeskrivbar, oändlig etc lär både Thomas av Aquino och första Vatikankonciliet - 
åtminstone det senare kan knappast tillskrivas en mystisk läggning.31 En mystiker är 
inte den som genom via negativa beskriver Guds mysterium utan den som genom via 
triplex vill förenas med honom.32
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Under samtalet med Collmar håller sig Trotzig visserligen inte alltid till det 
vedertagna bruket av termerna negativ teologi, positiv teologi etc, men ingen av hennes 
omtolkningar för henne närmare Pseudo-Dionysius theologia mystica. Författarinnan 
menar exempelvis att hon undviker positiv teologi och hellre vill arbeta med liturgiska 
texter, bibelberättelser, symboler och bildanalogier.33 Men då Pseudo-Dionysius 
beskriver distinktionen positiv vs negativ teologi hävdar han just att den positiva 
teologin ska innebära ett umgänge med uppenbarelsekälloma via tecken, bilder, 
analogier. Han kallar rent av sin positiva, affirmativa teologi ”symbolisk teologi” för 
att betona dess samband med symbolumbegreppet.34 Den katolska teologin har 
övertagit Areopagitas begreppsbestämning och menar med positiv teologi en lära om 
de övernaturliga fontes fidei.35 Trotzig förväxlar förmodligen positiv teologi med 
spekulativ teologi eller naturlig teologi, som redan hos Varro - därefter hos Augustinus 
- betecknar filosofemas förnuftsbaserade förhållande till det gudomliga.36 Men inte 
heller den betydelsen gör den av henne lanserade motsatsen teologi vs analogi befogad. 
Den spekulativa teologins förgrundsfigur, Thomas av Aquino, upprepar ständigt att 
Gud överstiger alla rationella kategorier och endast kan tänkas i approximativa 
analogier. Från teologins första giyningstid fungerar analogiprincipen som en fast 
grund för allt resonerande om Gud.3

Théologiques 28 (1939), 214ff. Medan via negativa, menar Lossky, är inriktad på "les Vertus divines”, 
innebär via triplex en förening med Guds "Essence” (ibid, 219).

33 Jfr Collmar, 2f.
34 Jfr Ruh, Geschichte, 1, 46ff, 60. Se även Chenu, La Theologie au douziéme siécle, 159ff.
35 Jfr Congar, La Foi, 137ff, 181 f, 223; Premm, I, 38.
36 Jfr Congar, La Foi, 35ff, 125, 169ff, 18lf.
37 Jfr S th 1,13,3ff och 11; D 804ff, 3017; E Przywara, ”Religionsphilosophie katholischer Theologie”, 

i: förf:s Religionsphilosophische Schriften, Einsiedeln 1962, 400ff; M T-L Penido, Le Röle de Fanalogie en 
theologie dogmatique, Paris 1931, 42ff, 99ff, 175ff; F M Genuyt, "Tajemnica Boga" ("Le Mystére de 
Dieu”), i: Tajemnice Boga, 279ff.

38 Jfr de Lubac, De la Connaissance, 13ff, 43ff och passim; förf:s Sur les Chemins, 44ff, 86ff och 
passim; förf:s Catholicisme, 3ff; Zdybicka, 39ff, 103ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 75ff: Daniélou, 
"Les Orientations”, 5ff; Bouyer, "Le Renouveau”, 6ff; Congar, "Po Soborze”, XXXVI.

Trotzigs omtolkning av den klassiska distinktionen negativ vs positiv teologi vittnar 
inte bara om en viss terminologisk osäkerhet utan även om att hon i sin syn på teologin 
rör sig inom det nyteologiska tankeparadigmet. I Catholicisme. Les aspects sociaux du 
dogme, Sur les Chemins de Dieu och andra skrifter vänder sig de Lubac mot den 
rationellt-senskolastiska förstelningen av teologin. Han betonar Guds outtömliga 
dynamik och kräver att reflexionen om Gud ska eftersträva en liknande rörelsekaraktär. 
En dynamisk gudskunskap, hävdar de Lubac, kan varken åstadkommas genom 
abstrakta gudsbevis eller statiskt-systematiska uppställningar av Guds attribut. Den 
kräver att teologen ger mysteriet absolut företräde framför allt teologiskt resonerande 
och hittar vägen tillbaka till de polyfona, outtömliga uppenbarelsekälloma, bl a Bibeln, 
sakramenten och de gamla liturgiformema. Framhävandet av källornas allegoriskt- 
analoga karaktär, återupprättandet av via negativa och betonandet av gudsbildemas 
relativa, tidsbundna natur är andra viktiga punkter i de Lubacs - men även i de andra 
nyteologemas - fömyelseprogram.38 Trotzigs ”negativa teologi” kumulerar de flesta 
bärande idéerna i det nykatolska teologibegreppet.

Till skillnad från Collmarintervjun ägnas samtalet med Lönnebo helt och hållet 
mystiken. Inte heller denna text fungerar dock som ett oproblematiskt belägg för att 
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Trotzig har en mystisk hållning. Varken Trotzig eller Lönnebo respekterar mystik
begreppets vedertagna semantiska gränslinjer utan beträder genomgående områden 
som normalt ligger utanför mystikens betydelsesfär. De båda samtalande är exempelvis 
eniga om att mystiken innebär en ”enhetsupplevelse, känsla av att allt hör samman”.39 
Denna erfarenhet av alltings - Guds, skapelsens, människans - totala, levande samband 
dokumenteras dock inte bara i specifikt mystiska texter. Medan protestantiska teologer 
från Luther till Barth marginaliserar skapelseproblematiken och koncentrerar sig på 
theologia crucis, betraktar exempelvis de grekiska kyrkofäderna och nyteologema det 
skapade varat inte bara som Guds verk utan också som hans levande, organiskt 
sammanhängande epifani.40

19 Trotzig & Lönnebo, 12.
40 Jfr Congar, La Foi, 38ff, 205: de Lubac, De la Connaissance, 96ff, 173. 183ff: förf:s Catholicisme, 

208; H Bouillard, Karl Barth, Paris 1957, III, 63ff; Yannaras, 78ff.
41 Pseudo-Dionysius mystiska teologi och hans centrala plats i den kristna mystiken diskuteras i P 

Rorem, Pseudo-Dionysius. A Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influence. New York- 
Oxford 1993, 183ff, 214ff och passim: Ruh, Geschichte, I, 3lff, 53ff: E von Ivånka, "La Signification 
historique du 'Corpus Areopageticum’”, Recherches de Science religieuse 36 (1949), 5ff: von Balthasar, 
Herrlichkeit, II, 147ff; Heiler, Die Ostkirchen, 28lff. De refererade mystiska idéema formuleras i Pseudo- 
Dionysius Areopagita, De mystica theologia 1.lff (PG 3,997ff): jfr även förf:s De coelesti hierarchia 3,2f 
(PG 3,165ff), 7,3 (PG 3,209), lO.lff (PG 3,272ff): förf:s Epistoła 9,5 (PG 3,1112); förf:s De ecclesiastica 
hierarchia 1,1 (PG 3,372).

42 Jfr Trotzig & Lönnebo, 6.
43 Jfr t ex ibid, lOf, där Trotzig nämner arbetarpräströrelsen.
44 Ibid, 7.
45 Ibid. 9.
46 Jfr ibid, 8ff.
47 Jfr ibid, 7ff, 12ff.

Samtidigt som Trotzig i sitt samtal med Lönnebo tänjer mystikbegreppets semant
iska gränser ändrar hon dess definierande egenskaper. Denna omtolkningsprocess kan 
tacksamt observeras mot fonden av Pseudo-Dionysius Areopagitas De mystica theo
logia, den kristna mystikens mest klassiska text.41 Areopagitas skrift skildrar den 
mystiska erfarenheten som en inåt- och uppåtriktad rörelse, Trotzig skildrar den som en 
expansion utåt.42 Pseudo-Dionysius tolkar mystiken som ett uttryck för den platońska 
eros, Trotzig tolkar den som en form av den paulinska agape.43 Areopagita öppnar via 
triplex endast för de utvalda, karismatiskt benådade. Trotzig gör mystiken till ”centrum 
i vanliga människors liv”.44 Areopagita förknippar den mystiska erfarenheten med 
renandet från sinnliga skönhetsformer, bilder och symboler. Trotzig får, som hon säger, 
”'vibrationerna’” vid det ”som är vackert”45 och sammanför mystiken med den positiva 
teologins vanliga källor: Bibeln, de gregorianska koralerna, liturgierna.46 I De mystica 
theologia utmynnar via triplex i ett rent, nästan omänskligt seende. I Trotzigs fattning 
saknar mystiken denna rena visualitet och skrivs in i existentiella upplevelseformer.47

Genom samtalets utvidgnings- och omtolkningsstrategier tunnas mystiken ut till ett 
slags allmän existentiellt-kontemplativ erfarenhet av Guds mysterium. Den närmaste 
intertexten till en sådan bred mystikförståelse är inte den kristna theologia mystica utan 
nyteologemas trosbegrepp. La theologie nouvelle vänder sig mot den traditionella fides 
divina et catholica, som har sin grund i ett rationellt förhållande till dogmema, och 
framhäver behovet av en ny, modernare trosuppfattning, som bygger på jagets 
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existentiella upplevelse av inkarnationens, människans och skapelsens mysterium.48 
Förebilden för ett sådant nytt trosbegrepp blir inte Luthers existentiella men ensidigt 
subjektiva fiducia cordis49 utan den förtridentinska traditionens vitala förhållande till 
Guds mysterium och Teilhard de Chardins affirmativa upplevelse av alltings totala, 
dynamiska enhet.50 von Balthasar visar att tron i den gamla kyrkan inte var någon 
dogmatiskt reglerad, mekanisk lojalitetsakt utan ett dialektiskt, både spirituellt och 
realistiskt umgänge med uppenbarelsen - liturgierna, sakramenten, Bibeln - som satte 
de troende i en dynamisk enhetsrörelse mot Gud.51 Chenu demonstrerar att en sådan 
levande, kärleksfull gudssträvan, som både inbegriper kontemplation och aktivitet, 
både inåt och utåt, genomsyrar Thomas hela teologi.52 53 de Lubac citerar passagen om 
Aljosja Karamazov vid starets Zosimas dödsbädd och ser Aljosjas hemlighetsfulla 
förvandling som det renaste uttrycket för sitt nyteologiska trosideal. Aljosjas 
upplevelse av varats levande enhet, menar den franske jesuiten, överträffar oändligt 
den vanliga mystiska via triplex, eftersom den kan eftersträvas av vanliga människor, 
innebär en både extatisk och realistisk rörelse utåt mot skapelsen och medmänniskorna 
samt inte bygger på någon erosfärgad vision utan på uppståndelsens mysterium och 
längtan efter den eskatologiska föreningen med Gud. I sitt samtal med Lönnebo 
citerar Trotzig fragmentet om Aljosjas metanoia, kallar det ”ett sådant där grundcitat 
som man kan ha med sig i livet”54 och kommenterar det på ett sätt som påfallande 
liknar nyteologemas Karamazovtolkningar. Hennes mystikresonemang rör sig inte vid 
katolicismens utkanter, där mystiska system vanligen får hålla hus, utan följer en av 
grundidéerna i det nyteologiska projektet.

48 Kravet på trons existentialisering framhävs särskilt starkt av K Rahner; jfr Lehmann, "Karl Rahner”, 
152ff, 164ff; van der Heijden, 200ff.

49 Jfr t ex Congars polemik mot lutheranismens tros- och uppenbarelsebegrepp i La Foi, 54ff, 104f, 205, 
256f och passim.

50 Ang Teilhards trosbegrepp jfr t ex P Teilhard de Chardin, "Comment je crois”, i: förfis CEuvres, X, 
115ff; Rideau, 98, 326: de Lubac, La Priére, 140ff.

51 Jfr H U von Balthasar, Kosmische Liturgie. Maximus der Bekenner. Höhe und Krise des griechischen 
Weltbildes, Freiburg/B 1941, 273ff, 320ff och passim; förfis Neue Klarstellungen, Einsiedeln 1979, 74ff, 
85ff, 90ff; förfis Modlitwa i kontemplacja {Das betrachtende Gebef), Kraków 1965, 83ff och passim. Jfr 
även H Vorgrimler, ”Hans Urs von Balthasar”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, IV, 123ff, 136ff.

52 Jfr Chenu, St Thomas d'Aquin, 34ff, 5lff, 74ff. I flera Thomasskrifter - t ex In I Sent 14,2,2 och In 
librum Beati Dionisis De divinis nominibus expositio 2, lf - hittar Chenu bilder av varats enhet som 
påfallande liknar Teilhards kosmiska enhetsvisioner; jfr förfis St Thomas d’Aquin, 74ff, 133ff.

53 Jfr de Lubac, Le Drame, 404ff. På ett liknande sätt kommenteras passagen i Berdjajev, 
Mirosozertsanije Dostojevskago, 215ff. de Lubac diskuterar sin syn på mystik som fördjupad tro också i 
Paradoxes, 19ff och De la Connaissance, 43ff, 117ff. Se även Zdybicka, 39ff.

54 Trotzig & Lönnebo, 12. Jfr även F Dostojevskij, Bröderna Karamazov. Roman i fyra delar med en 
epilog, övers S Dahl, Stockholm 1986, 399f.

Bör Trotzigs uttalanden i de båda samtalen i så fall tolkas som implicita avstånds
taganden från mystikens intertext? Samtidigt som hennes bejakelse av skapelsen och 
symbolerna är svårförenlig med exempelvis Johannes av Korsets världsfrånvända 
mystik, visar den rakt mot det nyteologiska mystikbegreppet. I sina resonemang kring 
mystikens sanna väsen vänder sig Teilhard de Chardin, de Lubac, von Balthasar m fl 
mot de radikalt negativa mystikformer - både den indiska spiritualiteten och en rad 
kristna mystiker nämns - som ifrågasätter de synliga uppenbarelseformernas trovärdig
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het.55 En kristen mystik, menar nyteologema, bör inte bara utgå från Guds absoluta 
transcendens utan också från Ordet som blivit kött.56 Till följd av denna dubbla 
orientering får nyteologemas mystikbegrepp en ovanligt bred betydelse. På samma sätt 
som Trotzig talar om ”den mystiska eller religiösa världstolkningen”57, ger Teilhard de 
Chardin termerna mystik, andlighet, tro, Guds kärlek etc en närmast synonym betyd
else.58 En förebild för en sådan öppen mystik finner nyteologema i den grekiska 
patristikens transcendent-immanenta apofatism; Gregorius av Nyssas bibliska platon- 
ism, Irenaeus historicism och Origenes inkamationsbaserade spiritualism görs till 
mystikens rättesnören.59 Helt i enlighet med sina grekiska mönster bygger nyteologema 
sin inkamatoriska mystik kring mysteriumbegreppet och den paulinska föreställningen 
om Kristus mystiska kropp.6 Hellre än att betrakta mystiken som en självständig 
teologisk doktrin talar de om de konkreta uppenbarelsekällomas mystik: eukaristins, 
dopets, kyrkans, Bibelns etc.61 62 Typiska för deras mystiska språkbruk är beteckningarna 
mystisk kropp, mystisk symbolik, mystisk kärlek, mystisk uppståndelse, mystisk upp
levelse etc.6- Talande är att även västerlandets transcendensframhävande mystiker 
omtolkas efter denna symbolvänliga linje, von Balthasar exempelvis föreslår att man 
ska betrakta den sanjuanska läran om noche oscura som en samling symboler, parabler 
och analogier.63 64

55 Jfr Teilhard de Chardin, "Pour y voir clair", 223ff; förf:s "L" Apport spirituel". 149ff; de Lubac, La 
Pensée religieuse, 215ff; Cuénot, 263ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 41; förfis "Zur Ortsbestimmung", 
63; förfis Herrlichkeit, II. 492f, 520ff, 526ff och passim.

56 Jfr t ex Teilhard de Chardin, ”Comment je vois”, 218ff; de Lubac, Le Drame, 398ff; förfis De la 
Connaissance, 102ff; von Balthasar, "Zur Ortsbestimmung", 46ff; förfis Neue Klarstellungen, 90ff.

57 Pleijel, 7.
58 Jfr t ex Rideau, 326; Teilhard de Chardin. "Comment je vois". 214ff; förfis "Comment je crois”, 

115ff; förfis "Poury voir clair", 223ff.
59 Jfr t ex Daniélou, Platonisme, 17ff, 221ff och passim; förfis "Saint Irénée”, 227ff; H U von 

Balthasar, "Einfuhrung”, i: Origenes. Geist und Feuer. Ein Aufbau aus seinen Schriften, red H U von 
Balthasar, Salzburg-Leipzig 1938, llff.

60 Jfr t ex de Lubac, Corpus mysticum, 19ff, 45ff och passim; Daniélou. Platonisme, 17ff, 188ff och 
passim; Chenu, ”Ciało Kościoła", 218f.

61 Jfr de Lubac, Corpus mysticum, 19ff, 117ff; förfis Catholicisme, 38ff, 59ff; Daniélou, Platonisme, 
26ff, 142ff; von Balthasar. "Einfuhrung", i: Origenes, Geist und Feuer, 25ff. Se även A Louth, "Mystik 11. 
Kirchengeschichtlich”, i: TRE, XXIII, 547, 579 och passim.

62 Jfr P Teilhard de Chardin, ”L'Union créatrice", i: förfis Écrits du Temps de la Guerre (1916-1919), 
Paris 1965, 196; de Lubac, Le Drame, 408; förfis Corpus mysticum, 19ff; Daniélou, Platonisme, 186ff, 
221ff.

63 Jfr Balthasar. Herrlichkeit, II, 520ff. Se även Duquesne, 64.
64 Teilhard de Chardin, "L’Union créatrice”, 197. Jfr förfis "Le Milieu mystique”, i: förfis Écrits du 

Temps de la Guerre, 133ff; de Lubac, La Pensée religieuse, 40, 77.
65 Jfr Rideau, 326: Cuénot, 262.

Ett starkt framträdande drag i nyteologemas breda, negativt-positiva mystik är en 
affirmativ hållning gentemot skapelsen, historien och samhället, som samtliga infogas i 
människans "Milieu mystique". Teilhard vänder sig mot den mystik som lever i 
tomhetens rus och definierar den mystiska erfarenheten helt i överensstämmelse med 
sin förståelse av tron som en föraning om och ett sinne för världens totala och yttersta 
enhet, som genomsyrar skapelsens empiriskt förnimbara mångfald.65 Chenu argument
erar för en mystik som inte innebär ”en mystisk flykt från den sociala verkligheten" 
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utan en engagerad delaktighet i Guds ständigt pågående skapelseverk.66 67 de Lubac 
beskriver Aliosjas upplevelse av varats organiska enhet som ”la mort et la résurrection 
mystiques”. Även om andra Vatikankonciliets dokument inte rymmer någon explicit 
plädering för en mystisk hållning, bär de starka spår av nyteologins inkamatoriska 
mystik. De använder gärna begreppet mysterium och föreställningen om Kristus myst
iska kropp, och knyter dem konsekvent till inkarnationens synligt-osynliga realitet.68 
Själva aggiomamento, konciliets berömda paroll, kan på goda grunder tolkas som ett 
ställningstagande för nyteologemas inkamatoriska mystik; aggiomamento står för en 
bejakelse av den genom incamatio helgade världen och en påminnelse om kyrkans 
missionerande roll i tiden.69

66 M-D Chenu, ”Wolność i zaangażowanie się chrześcijanina” (Den kristnes frihet och engagemang), i: 
förf:s Wybór pism, 284. Jfr även förf:s Pour une Théologie, 101 ff; förfis St Thomas d’Aquin, 120ff.

67 de Lubac, Le Drame, 408.
68 Jfr t ex Sacrosanctum Concilium 6 (D 4006); A Jungmanns kommentar till Sacrosanctum Concilium, 

i: Das Zweite Vatikanische Konzil, I, 20; A Grillmeiers kommentar till Lumen gentium, i: ibid, I, 166ff; E 
Florkowski, ”Wprowadzenie do Konstytucji dogmatycznej o Kościele" (Inledning till den dogmatiska 
konstitutionen om kyrkan), i: Sobór Watykański II, 94; de Lubac, Paradoxe et Mystere, 30ff.

69 Jfr ibid, 26ff, 97ff; M-D Chenu, ”Sobór na skalę światową” (Konciliet i världsformat), i: förfis Wybór 
pism, 480ff; förf:s ”Sobór 'duszpasterski’”, 490ff; Duquesne, 140; Ratzingers kommentar till Dei verbum, 
506ff; Wojtyła, ”Wstęp ogólny”, 14ff.

70 Jfr Evdokimov, Die Frau, 103: ”Das Wort 'mystisch' entstammt abendländischem Sprachgebrauch, 
die Orthodoxie spricht von Teiihabe, Durchgeistigung, Erleuchtung, Theosis” (övers E von Flotow).

71 Jfr t ex Yannaras, 30ff, 71, 83 och passim; von Balthasar, Herrlichkeit, II, 466ff, 519ff och passim. 
Frågan i vilken mån de enskilda västerländska mystikerna övertar den grekiska mystikens övertygelse om 
sacrums immanens är omdiskuterad; jfr t ex von Balthasar, Herrlichkeit, II, 477, 489ff, 5O5ff och passim, 
där utblottelsens och noche oscuras positiva aspekter diskuteras.

72 Jfr Olsson, Läsningar, 388ff.
73 P Teilhard de Chardin, Hymne de 1’Univers, Paris 1961, 109. En liknande bild aktualiseras även i den 

ortodoxa skapelseläran; jfr t ex Yannaras, 105.
74 Jfr Trotzig, ”Teilhard de Chardin”, 37.

Både de ortodoxa teologerna och nyteologema påpekar att de västerländska mystik
erna visserligen varit bekanta med den grekiska patristikens ”mystik”70 men - bundna 
vid sina latinska kategorier - tenderat att underkasta den en markant omtolkning, som 
berövat den dess inkamatoriska fundament och gett den en världsfrånvänd, ensidigt 
transcendent prägel.71 72 En liknande occidentalisering genomgår Trotzigs inkamatoriska 
mystik i Anders Olssons Läsningar av Intet.12 Hans syfte är att utifrån ansiktets 
fenomenologi i Trotzigs författarskap blottlägga författarinnans nihilistiska linje. Den 
mystik han finner i Trotzigs verk har en övervägande negativ karaktär. Olssons 
tolkning av Trotzigs mystik vilar på två hermeneutiskt problematiska manövrer. För 
det första väljer han att bortse från många ”positiva” intertexter som Trotzigs ansikts- 
bilder ständigt refererar till: det grekiska prosoponbegreppet, den katolska personal- 
ismen, den nyteologiska humanismen, Teilhards ansiktsmetaforik etc. Ironiskt nog har 
Olssons huvudrubrik ”Världens ansikte” en rad direkta motsvarigheter i exempelvis 
Teilhards beskrivningar av skapelsens kristogenes. I Hymne de 1’Univers får den i 
enhetsrörelsen mot Kristus inbegripna världen ”les traits d’un ineffable visage”.73 
Denna teilhardska bild av kosmos ansikte uppmärksammas även i Trotzigs egen 
Teilhardessä.74 För det andra underkastar Olsson sina ortodoxa och katolska intertexter 
en påfallande transcendentalisering och nihilisering. Han gör till exempel ingen tyd
ligare skillnad mellan den grekiska kenosisidén och den västerländska mystikens 
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transcenderande avklädning.75 På ett motsvarande sätt tolkar han utblottelsens ikoner 
helt i negativa kategorier - som om ikonteologin inte hade formulerats av inkarn
ationens försvarare, ikonodulema, utan av ikonoklastema.76 I hans Dostojevskijläsning 
är Ivan Karamazovs nihilistiska hållning närmast privilegierad gentemot Aljosjas 
ortodoxt-inkamatoriska linje, även om den ryske författaren betraktar sig som 
Nietzsches ideologiska motpol.77 Berövat sina djupa rötter i inkarnationens system
referens kan Trotzigs ansiktstema i Olssons läsning utan starkare motstånd infogas i 
den nihilistiska traditionen. Olsson har visserligen rätt i att Trotzigs författarskap 
rymmer flera negativa inslag. Men som inte minst samtalen med Collmar och Lönnebo 
visar har ”Trotzigs form av mystik”78 79 mycket starkare positivt-immanenta kom
ponenter än vad Olsson medger. I Dykungens dotter är det relativt sällan som ansiktet 
formas till ett slags sanjuanskt nada. Betydligt oftare realiseras ansiktets kenotiska 
aspekt på ett sätt som Olssons intertexter saknar termer för: ansiktet blir upplöst (66), 
utsuddat (34), flytande (76), knäckt (172), spräckt (76), förfallet (208), nedgrusat (123), 
förkolnat (32) etc, men förlorar därmed ingalunda sin drastiska materialitet. Inte ens 
tomma ansikten är helt tillintetgjorda: de är stora (29), svullna (99), gråa (29), svart
skiftande (99), täckta med skäggstubb (99), förvandlade till ”en mörk smetig klum^)” 
(60). Helt i motsats till Emmanuel Lévinas, som i ansiktet vill se en ren exterioritet, 
visar de flesta av Trotzigs ansiktsbilder en ikonisk kroppslighet. Den enda gången ordet 
mystisk nämns i Dykungens dotter får det samma inkamatoriska konkretion. Den 

75 Jfr Olsson, Läsningar, 396ff. Skillnader mellan den grekiska och den latinska traditionens teologiska 
grundkategorier framhävs bl a i Yannaras, 30ff, 71. 235ff och passim: Lossky, Die mystische Theologie, 
183ff, 274, 288f; von Ivånka, "Aristotelismus und Platonismus”, 373ff, 386ff och passim. Majoriteten av 
mystikforskama, likaså nyteologema, menar att positivt-immanenta drag även kan spåras i den 
västerländska, exempelvis sanjuanska mystiken; jfr t ex von Balthasar, Herrlichkeit, II, 468, 489, 501, 
508ff: Ruiz Salvador, 124f, 152, 466ff, 578ff; J Baruzi, Saint Jean de la Croix et le probléme de 
Texpérienee mystique, Paris (2) 1931, 260. Teilhard skiljer mellan upplösningens negativa och föreningens 
positiva mystik, och räknar Johannes till den senare kategorin; jfr förf:s "Comment je vois”, 215f. Olsson 
däremot tolkar Johannes mystik nästan uteslutande i nihilistiska termer: jfr förf:s Läsningar, 97f, 403. En 
västerländsk förståelse av kenosisbegreppet är en självklar utgångspunkt även i andra Trotzigstudier: jfr t ex 
Wrede, 177. där forskaren åberopar den lutherska teologen Paul Althaus kenosisartikel i Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart. Handwörterbuch flir Theologie und Religionswissenschaft, red K Galling, 
Tiibingen (3) 1957ff. III, 1244.

76 Jfr Olsson, Läsningar, 397f. Enligt ikonodulema innebär ikonens kenotiska aspekt ingen nihilism; jfr 
t ex Schulz, ”Die 'Höllenfahrt’", 8ff, 59ff: Uspenskij & Lossky, 29f; L [Uspenskij] Uspienski, Teologia 
ikony (La Theologie de 1'icóne dans 1'Église orthodoxe), Poznań 1993, 102ff, 120ff; G B Ladner, ”Der 
Bilderstreit und die Kunst-Lehren der byzantinischen und abendländischen Theologie", Zeitschrift fur 
Kirchengeschichte 50 (1931), 3ff. En annan typ av "occidentalisering” underkastas ikonbegreppet i 
William-Olssons uppsats. Han försummar det grekiska ikonbegreppets nyplatonska fundament, skiljer inte 
mellan eikons och logos teologi och gör ikonen till en språkligt-dialogisk, performativt-imperativisk appell 
av ungefär samma snitt som den västerländska traditionens vocatio; jfr William-Olsson, 171ff. Ikonens 
nyplatonism och dess förhållande till logos diskuteras bl a i H von Campenhausen. "Die Bilderfrage als 
theologisches Problem der alten Kirche”, Zeitschrift fiir Theologie und Kirche 49 (1952), 45f, 50f, 59 och 
passim; G B Ladner, "Der Bildbegriff bei den griechischen Vätem und der byzantinische Bilderstreit”, i: 
Der Mensch als Bild Gottes, 147ff; Ostrogorsky, 44; Mango, 170ff.

77 Jfr Olsson, Läsningar, 101, 393f, 411. Dostojevskijs Nietzscheläsning diskuteras bl a i de Lubac. Le 
Drame. 298ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 43ff; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago. 60ff, 98ff, 
158ff, 165ff och passim. Berdjajev betonar den positivt-inkamatoriska aspekten i Dostojevskijs människo
bild och hans avståndstagande från den transcendent orienterade västerländska mystiken; jfr ibid, 62f, 218.

78 Olsson, Läsningar, 403.
79 Jfr E Lévinas, Totalité et Infini. Essai sur 1’extériorité, La Haye 1961, 161 ff.
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”mystiska” (122) paddsoppa gårdens bam tillreder består av ”utdrivet, utklämt, ut
runnet” (122), som genomträngs av sol och liv. Denna gröts närmaste intertext är 
varken Johannes av Korsets nada eller Simone Weils avskapelse utan grekernas före
ställning om perichoresen, den av inkarnationen konstituerade genomträngningen, som 
ligger till grund för både ordets, eukaristins och ikonens helighet.80

80 Jfr t ex Lossky, Die mystische Theologie, 183ff; förf:s Schau Gottes, 46, 76; Uspenskij & Lossky, 
35f; Yannaras, 238f.

81 Jfr Ruh, Geschichte, I, 59; von Balthasar, "Zur Ortsbestimmung”, 58f; Haas, Senno mysticus, 392ff.
82 Jfr Ruh, Geschichte, 1, 249ff, 294ff, II, 22ff; F Ohly, Hohelied-Studien. Grundziige einer Geschichte 

der Hoheliedauslegung des Abendlandes bis um 1200, Wiesbaden 1958, 121 ff, 136ff, 158ff; Origenes, 
Geist und Feuer, 396ff; G Brenan, St John of the Cross. His Life and Poetry, Cambridge 1973, 108; Ruiz 
Salvador, 100, 153; de Lubac, Catholicisme, 157; Adam, Lehrbuch, II, 80.

83 Jfr Bernhard av Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 27,3 (PL 183,914), 68,1 (PL 183,1108), 
74,2 (PL 183,1139f). På ett liknande sätt tolkas bruden redan i den pneumatiska patristiska exegesen; jfr 
Welsersheimb, 424f.

88 Jfr Bernhard av Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 7,2f (PL 183,807f), 9,2 (PL 183,815f), 
79,1 (PL 183,1163); Wilhelm av S:t Thierry, Expositio super Cantica canticorum 4,26 (CCCM 87,32), 
10,51 (CCCM 87,45), 39,176 (CCCM 87,120), 40,185 (CCCM 87,124f).

En närmare granskning av några av Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden om 
mystiken visar alltså att hennes synsätt visserligen kan kallas mystik men att denna 
term i hennes fall samtidigt har ett mycket begränsat epistemologiskt värde. 
Författarinnan använder begreppen mystik, positiv teologi och negativ teologi i en 
betydelse som inte alltid följer det etablerade språkbruket. Hennes ”mystiska” idéer 
visar sin djupaste innebörd inte mot fonden av den klassiska theologia mystica utan då 
de ställs mot den nyteologiska antropologin med rötter i den grekiska patristikens 
inkamatoriska apofatism. Kan mystiken i så fall helt utestängas ur systemreferensen? 
Det slutgiltiga svaret på den frågan måste överlämnas åt den skönlitterära texten själv.

Mystikens plats i Dykungens dotter kan fruktbart belysas utifrån passagen om 
flickans liv som prostituerad i Malmö (228-232). Vid första anblicken kan man få ett 
intryck av att passagen innebär en oerhörd förtätning av de mystiska referenserna, 
många av dem med en utpräglat nihilistisk karaktär. I de flesta större mystiska 
systemen eftersträvar själen en s k apatheia, ett tillstånd där den befriar sig från all 
”normalitet”, ställer sig utanför det mänskliga och försjunker i ett enande, mystiskt 
seende.81 Flickans liv som prostituerad i Malmö påminner på många punkter om detta 
mystiska tillstånd: hon avklär sig sin mänskliga värdighet, förlorar sin normala 
omdömesförmåga, blir en ”utanför-varelse” (231), ”ser syner” (231). Passagen bryter 
visserligen mot den klassiska apatheia genom att flickan inte försjunker i ett orörligt 
seende utan i ett dynamiskt, aldrig avslutat sökande. Men denna avvikelse behöver inte 
försvaga Malmöpassagens mystiska diskurs. Sökandet avlöser seendet som apatheias 
centrala element hos en rad mystiker - Bernhard av Clairvaux, Wilhelm av S:t Thierry, 
Johannes av Korset m fl - som i sin theologia mystica utgår från Origenes och andra 
kyrkofäders pneumatiska exeges av Höga Visan.82 Att berättelsen om flickans 
Malmöliv är fylld av reminiscenser från Höga Visan har redan observerats. Passagens 
bearbetning av sin gammaltestamentliga intertext påminner på många plan om 
mystikernas omtolkningar av Höga Visan. I den mystiska korpusen tolkas bruden som 
den mänskliga, odödliga anima.83 Flickan kallas likaså ”den odödliga själen” (231). 
Höga Visans mystiska brud drivs av osläcklig längtan efter den älskade och förvandlas 
till rent sökande.84 Flickan blir ”känd till slut som: hon som frågar efter sin pojk” (228). 
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Mystikernas brud underkastas en hyperboliserad fömedringsprocess som motsvarar 
Kristus passionshistoria: hon degraderas till den skamlösa Maria Magdalena, förnedras 
av sina överordnade, blir svart, berusad och kroppsligt nedbruten, drabbas av outhärd
liga kval etc.85 Flickans förnedring byggs upp av liknande element: hon lever som 
prostituerad, är mörk som dy och lera, har en nedbruten kropp, känner hur ”allt svider 
och smärtar” (231). Eftersom Höga Visans mystiske brudgum. Logos, inte bara är 
kärlekens objekt utan också kärleken själv, möter han slutligen den jublande bruden 
mitt i sin avgrundsdjupa frånvaro.86 87 Flickan hör ”barnets röst” (232) mitt i all sin 
ensamhet, jublar och svarar: ”Lerklumpen sjunger stjämsånger” (232).

85 Jfr Bernhard av Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 9,2 (PL 183,8150, 25,3ff (PL 183,9OOff), 
35,lff (PL 183,9620), 37,4 (PL 183,972), 51,2 (PL 183,10250, 73,1 (PL 183,1134); Wilhelm av S;t 
Thierry, Expositio super Cantica canticorum 6,40 (CCCM 87,390, 9,47 (CCCM 87,43), 10,51 (CCCM 
87,45), 12,106ff (CCCM 87,78f0, 39,178 (CCCM 87,1210, 40.185 (CCCM 87,1240. Se även M Wehrli- 
Johns, ”Maria und Martha in der religiösen Frauenbewegung”, i: Abendländische Mvstik im Mittelalter, 
354ff.

86 Jfr Bernhard av Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 25,8 (PL 183,902), 31,4 (PL 183,942), 
45,6 (PL 183,10010, 83,4 (PL 183,1183); Wilhelm av S:t Thierry, Expositio super Cantica canticorum 4,29 
(CCCM 87,34), 41,191 ff (CCCM 87,128ff)-

87 Jfr Olsson, / det lysande mörkret, lift. Olssons kategorier överläs av Bergil; jfr Bergil, 269.
88 Olsson. I det lysande mörkret, 75.
89 Ibid, 77. Även om Anders Olsson på flera punkter kompletterar Ulf Olssons läsningar av De utsatta, 

ansluter han sig i stora drag till dennes syn på romanens mystiska diskurs; jfr Olsson, Läsningar, 405ff.
90 Jfr Bemhard av Clairvaux, Sermones in Cantica canticorum 55,1 (PL 183,1044), 56,1 (PL 183,1046).
91 Jfr Ruh, Geschichte, I, 257, 260, 296, II, 47.

Trots alla dessa likheter avviker dock passagen om flickans Malmöliv på flera 
väsentliga plan från Bernhard av Clairvaux eller Johannes av Korsets bearbetningar av 
Höga Visan. Frågan är vilken betydelse dessa avvikelser har för själva den mystiska 
diskursen i passagen. I sin avhandling noterar Ulf Olsson att De utsatta omskriver 
Johannes av Korsets mystik med hjälp av en komplex strategi, som han betecknar med 
termerna narrativisering och amplifikationm Olsson hävdar utifrån sitt textuellt- 
retoriska perspektiv att varken narrativiseringen eller amplifikationen medför någon 
påtaglig ”ideologisk förändring”88 89 i texten och vill hålla romanen kvar inom ”myst
ikens diskurs”. En undersökning med ett bredare analytiskt instrumentarium skulle 
dock visa att den narrativiserande amplifikationen i De utsatta neutraliserar romanens 
mystiska diskurs och driver den mot andra, icke-mystiska intertexter. Denna avmysti- 
fierande rörelse är även tydlig i passagen om flickans Malmöliv i Dykungens dotter.

Narrativiseringen av de mystiska intertextema i Malmöpassagen har en avmysti- 
fierande effekt först och främst på det strukturellt-funktionella planet. Själva termen 
narrativisering är något olyckligt vald och kräver en precisering. Bernhard av Clair
vaux, som haft en avgörande betydelse för Höga Visans reception i den västerländska 
mystiken, tolkar denna gammaltestamentliga skrift som narratio.90 Både han och senare 
mystiska exegeter konstruerar sina kommentarer till Höga Visan längs den bibliska 
intertextens narrad va linje.91 Den strategi Ulf Olsson kallar narrativisering innebär inte 
att en icke-narrativ text blir en berättelse utan att en mystisk berättelse omformas och 
omfunktionaliseras till en skönlitterär berättelse. Den mystiska berättelsens strukturellt- 
funktionella uppläggning betingas först och främst av mystikens praktiska inriktning. 
Theologia mystica är inte en vanlig deskriptiv teologidisciplin, som i första hand vill 
beskriva människan och världen, utan en pragmatisk scienda experimentalis, där allt 



1.1.9 Systemreferens och mystik 83

underordnas den troendes förestående förening med Gud.92 Den mystiska berättelsen 
realiserar denna praktiska pedagogia genom att underkasta sina referentiellt-narrativa 
strukturer två dominerande persuasiva strategier: den analeptiska, mystologiska, som 
innebär ett trovärdiggörande av berättarens egna visioner, och den ännu viktigare 
proleptiska, mystagogiska, som innebär en praktisk handledning för de lyssnande 
adepterna.93 Både Bernhard och de senare mystiska berättarna verkställer dessa två 
grundläggande syften med många olika grepp: de väljer predikans form, vänder sig till 
åhörarna, apostroferar deras troende hjärtan, gör flitigt bruk av persuasivt-affektiva 
figurer, pendlar mellan bibliskt och aktuellt tidsplan etc.94 Då berättelsen om flickans 
Malmöliv ”narrativiserar” sina mystiska intertexter, ändrar den på ett avgörande sätt 
denna funktionellt-strukturella uppläggning. Romanpassagen hänvisar inte till en 
bakomliggande vision, vänder sig inte direkt till läsama, ger inga mystagogiska råd, 
uppmanar inte till coniunctio med Logos. Persuasio lämnar plats åt narratio som 
textens retoriska dominant. Mystikernas cognitio Dei experimentalis avlöses av en 
skönlitterär berättelse.95

92 Jfr von Balthasar, ”Zur Ortsbestimmung”, 43f; förf:s Herrlichkeit, II, 497ff, 518f; J Maritain, ”Saint 
Jean de la Croix praticien de la contemplation”, Études carmélitaines mystiques et missionnaires 16 (1931), 
61 ff; Ruiz Salvador, 123ff; Haas, Sermo mysticus, 12, 71 f, 164.

93 Jfr A M Haas, ”Die Problematik von Sprache und Erfahrung in der deutschen Mystik”, i: Beierwaites 
m fl, 77ff, 101: B Hasebrink, Formen inzitativer Rede bei Meister Eckhart. Untersuchungen zur 
literarischen Konzeption der deutschen Predigt, Tiibingen 1992, 5ff, 37f; Ruh, Geschichte, III, 234f.

94 Jfr Ruh, Geschichte, I, 250ff, 264ff, III, 324ff; Ohly, 136ff; Haas, Sermo mysticus, 136ff, 168ff, 265ff 
och passim; Haug, ”Das Gespräch”, 270ff.

Att narrativiseringen ofta har en avmystifierande effekt visas i Herzog, 23lff; Haug, ”Das Gespräch”, 
257ff.

96 I den mån Olssons term amplifikation åsyftar en rörelse från det abstrakta till det konkreta (jfr 
Olsson, I det lysande mörkret, 75f; Bergil, 269) är den något problematisk i detta sammanhang. De 
åberopade mystiska intertextema förmedlar inga ”abstrakta” läror utan fungerar som kommentarer till Höga 
Visans (eller parafrasernas) konkreta, litterära värld. En lämpligare term vore därför transpositio 
(överföring av en litterär värld i en annan), som både inbegriper amplificatio (i betydelsen 'utvidgning’) och 
condensatio (i betydelsen 'reduktion’) av intertextemas dieges; jfr Genette, Palimpsestes, 237ff, 271ff, 
306ff.

97 Jfr von Balthasar, ”Zur Ortsbestimmung”, 43ff, 53ff; H Bouillard, ”La 'Sagesse mystique’ selon 
Saint Jean de la Croix”, Recherches de Science religieuse 50 (1962), 481 ff; förf:s ”Mystique, Métaphysique 
et Foi chrétienne”, Recherches de Science religieuse 51 (1963), 30ff; J-M Le Blond, "Mystique et 
Théologie chez saint Jean de la Croix”, Recherches de Science religieuse 51 (1963), 196ff. Detta gäller 
även antropologiskt intresserade mystiker, t ex Johannes Tauler; jfr Ruh, Geschichte, III, 496ff.

98 Johannes av Korset, Själens dunkla natt, övers G Schulz, Tågarp-Glumslöv 1978, 156.
99 Jfr von Balthasar, Herrlichkeit, II, 474ff, 488ff, 495 och passim; Ruiz Salvador, 135ff, 358, 519, 

683ff och passim; D A Dombrowski, St. John of the Cross. An Appreciation, Albany 1992, 149ff, 166ff och

Att denna strukturellt-funktionella avmystifiering åtföljs av en tematisk demonstr
erar Malmöpassagens amplifikationsprocedurer.96 Eftersom mystiken först och främst 
är scientia experimentalis, skildrar den människan ur via triplex praktiska perspektiv. 
Den ger ingen allmän bild av hennes existentiella villkor utan tar upp endast de 
element som har betydelse för hennes förening med Gud.97 I Johannes av Korsets 
skrifter exempelvis är noche oscura i första hand förnuftets, fattningsförmågans, guds- 
kunskapens natt. Själen dväljs i mörkret, eftersom den ”inte ser någonting och inte 
förmår se någonting”.98 Synden, orenheten, sinnenas begränsningar skildras bara i den 
mån de förhindrar den eftertraktade unio mystica. Reningen från det onda förstås i hög 
grad som en befrielse från falska, förvrängda föreställningar om Gud.99 Genom pass
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agens amplifikationsprocedurer ersätts denna pragmatiska horisont med ett antropo- 
logiskt perspektiv. Förnuftets och kunskapens noche oscura avlöses av livets natt, som 
beskrivs med syndens typiska språkbruk. Ett av syndens viktigaste kännetecken i den 
kristna antropologin är upp-och-ned-vändningen av det goda. Redan i den paulinska 
korpusen utpekas ”ein verkehrtes Aus-sein-auf, ein verkehrtes Trachten”100 som synd
arens främsta särdrag. Tanken får sin mest utvecklade form hos Augustinus, som 
hävdar att synden förorsakas av en perverterad vilja, åstadkommer en perverterad värld 
och har sitt innersta väsen i den perverterade kärleken: ”Du älskar inte synden i sig, 
men när du bakvänt älskar det du älskar snärjer du in dig i synden”.101 Flickans nattliga 
värld beskrivs på ett likartat sätt som ”det underliga andra landet, landet därnere, där är 
allting upp och ner” (230). Mörker och ljus, dag och natt, sol och dy, kropp och själ 
byter på ett underligt sätt plats med varandra i denna upp-och-ned-vända sfär. Sin mest 
renodlade form får Malmöpassagens pervertering, precis som hos Augustinus, på 
kärlekens område. Berättelsen om flickans kärleksmöten i de ”underliga klibbiga in
stängda” (231) hotellrummen framkallar visserligen bilder som skulle kunna relateras 
till det nihilistiska, sanjuanska nada - munnen och ögat framstår som hål - men 
underkastar energiskt dessa eventuella mystiska reminiscenser det övergripande per- 
versionstemat, som låter ansiktena och skötet byta plats med varandra: ”skötet är 
ansiktena, ansiktena är träck. Ett hål är ett öga, ett hål är en mun. Ansiktet talar i 
stumma enkla smackningar” (230). Mötenas ”besynnerliga upp- och- nerpå-vända sätt” 
(231) förstås i explicit antropologiska termer: ”ingenting är någons fel, det är bara 
människolagen” (231). Som en motvikt mot denna negativa människolag aktualiserar 
Malmöpassagen inkarnationens antropologiska vokabulär. Dess viktigaste element - 
flickans ikoniska likhet med Gud - har redan diskuterats. Genom de konkretiserande 
amplifikationsprocedurema sker alltså en avmystifiering och antropologisering av de 
mystiska intertextema i passagen. Medan Johannes av Korset placerar människan 
mellan kunskap och okunskap, syn och blindhet, meditation och kontemplation, står 
passagens flicka först och främst mellan synden och nåden.102

passim: J C Nieto, Mystic, Rebel. Saint. 4 Studv of St. John of the Cross, Geneve 1979, 58ff; Brenan, 118ff: 
Louth, 573.

1(10 R Bultmann, Theologie des Neuen Testaments, red O Merk, Tiibingen (7) 1977, 232.
101 Augustinus, Senno 21,3 (PL 38,143). Jfr även förf:s Confessiones 2,6 (PL 32,680f); förf:s 

Enarrationes in Psalmos 68,1,5 (PL 36,845); förf:s De civitate Dei 14,27 (PL 4l,435f); förf:s De Trinitale 
11.5,8 (PL 42,9901). Augustinus idé om synden som perverterad kärlek och begäret som perverterat 
sökande efter Gud diskuteras i Billicsich, 1, 259ff; Nygren, II, 288ff, 3O3ff, 342ff.

I0' Tanken att Trotzig antropologiserar noche oscura tangeras av R Ohlsson i en analys av mörkret i De 
utsatta. Forskaren observerar att romanens natt kopplas till "människorna i lidande”, vilket spränger "ramen 
för Johannes av Korsets begrepp” (Ohlsson, 659).

Som noterats i resonemanget kring systemreferensens differentiering kan en enkel 
perspektiv- eller emfasförskjutning radikalt ändra textens intertextuella hemhörighet. 
Antropologiseringen av mystikens diskurs i Malmöscenen illustrerar utmärkt denna 
intertextuellt-kontroversteologiska lag. En antropologiserande omskrivning av myst
iska upplevelser är inget ovanligt fenomen i den kristna människoläran. Efter sin stora 
mystiska vision i Ostia, som Confessiones nionde bok berättar om, ställdes Augustinus 
inför ett val. Han hade kunnat beträda mystikens väg och antingen ansluta sig till sin 
moder Monnicas hänryckta tigande eller författa en mystagogisk skrift som vägledning 
för läsarna till liknande mystiska visioner. Men han valde att med utgångspunkt i 
Ostiaupplevelsen berätta om människans jordiska conditio humana. Augustinus hade 
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kunnat bli mystiker men blev den västerländska antropologins förgrundsfigur.103 Hans 
avmystifierande, antropologiserande väg har följts av många senare teologer och för
fattare. Romanpassagens antropologisering av mystiken intar en speciell plats i för
hållande till denna intertextuella karta. Ur de innehållsrika mystiska tolkningarna av 
Höga Visan har passagen huvudsakligen plockat de dynamiska och dynamiserande ele
menten. Under flickans vandringar i Malmö står inte synden och nåden mot varandra 
som två motsatta, statiska positioner utan de sätts i rörelse, vecklas in i gräns
upplösande paradoxer, underkastas en kosmisk metanoiavokabulär. Samma slutsatser 
av Höga Visans mystik drar den nyteologiska antropologin. Daniélou, de Lubac, von 
Balthasar åberopar kontinuerligt såväl kyrkofädernas exeges av Höga Visan som de 
senare mystikernas predikningar om denna gammaltestamentliga bok. De betraktar 
dock sina intertexter inte som en mystisk scientia experimentalis utan som en antropo- 
logisk vision av människans dynamiska, gudssökande natur. Höga Visans sökande 
anima, resonerar von Balthasar, är invecklad i motsatser som ”’[...] enden eine in der 
andem und begrenzen sich eine durch die andere’”.104 Men anima försöker inte fly från 
dem in i en mystisk extas utan följer Kristus nedstigande väg och letar efter sin älskade 
Logos i världen och i tiden. Genom hennes faustiska sökande upplöses livets smärtfulla 
motsatser i befriande paradoxer, övergångar, förvandlingar. Världen förlorar sin 
statiska fängelsestruktur och förvandlas till ett oupphörligt, eskatologiskt inriktat bliv
ande.105 Som redan påpekats betraktar nyteologema denna inkamatoriskt-transcendenta 
dynamik som den äkta mystikens innersta väsen.

103 Jfr Augustinus, Confessiones 9,10 (PL 32,773ff). Episoden kommenteras i Herzog, 232ff; Ruh, 
Geschichte, I, 108ff; E Hendrikx, Augustins Verhältnis zur Mystik. Eine patristische Untersuchung, 
Wiirzburg 1936, 179ff. Se även O Karrer, ”Mystik IV. Geschichte der christl. M.”, i: LThK2, VII, 737; 
Louth, 557f.

104 von Balthasar, ”Einfiihrung”, i: Gregorius av Nyssa, Der versiegelte Quell, 15.
105 Jfr de Lubac, Catholicisme, 2, 154ff, 320f och passim: förf:s Le Mystére, 169, 174, 249f och passim; 

förf;s O naturze, 46ff; von Balthasar, ”Einfiihrung”, i: Gregorius av Nyssa, Der versiegelte Quell, 13ff, 19ff 
och passim; förf:s Herrlichkeit, III/2/I, 120ff; J Daniélou, "Les Sources bibliques de la mystique 
d’Origéne”, Revue d'Ascétique et de mystique 23 (1947), 137ff; förf:s Origéne, 289f, 297ff och passim; 
förf:s Platonisme, 186ff.

106 Jfr Ruh, Geschichte, I, 59ff, 238ff, 3O2ff och passim; Haas, Sermo mysticus, 99, 200f, 392ff och 
passim.

107 Jfr Teilhard de Chardin, ”Comment je vois”, 214ff; de Lubac, La Pensée religieuse, 15, 119, 215ff 
och passim; förf:s Le Mystére, 250: förf:s O naturze, 47, 49f: von Balthasar, Herrlichkeit, II, 480ff, 490ff.

Än så länge visar sig berättelsen om flickans Malmöliv ha samma intertextuella 
profil som författarinnans granskade utsagor om mystiken; precis som dessa hänvisar 
den till nyteologemas dynamiska, mysteriumbaserade antropologi. Dock låter sig inte 
alla passagens antropologiserande omtolkningar beskrivas med den nyteologiska 
intertexten. Utmärkande för den mystiska korpusen är ett flitigt bruk av 
hyperboliserade apofatiska bilder: avgrund, natt, öken, tomhet, torka, död etc.106 En 
antropologisering av denna starkt negativa metaforik leder ofrånkomligen till en 
radikalisering av synden. Nyteologema, som vill undvika en alltför kraftig 
lapsarianism, drar därför vanligen inga antropologiska konklusioner av mystikernas 
negativa bildförråd.107 Passagens transponering av förnuftets hyperboliserade mörker 
till livets mörker påminner desto mer om en annan känd antropologisering av 
mystikens diskurs. Johannes av Korsets noche oscura inspireras bl a av den s k 
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moraliska mystiken, som har sin främsta representant i Johannes Tauler.108 Den 
rigoröse Tauler exponerar världens mörker och människans orenhet, men eftersom han 
i första rummet belyser dem ur ett praktiskt-mystiskt perspektiv, blir han aldrig till en 
syndaförkunnare i augustinsk fattning. Hans människa står visserligen mitt i den 
köttsliga världen men kan genom via triplex rena sig från sitt sinnliga skal och förena 
sig med Gud.109 Johannes av Korset övertar inte bara Taulers mörka bildförråd utan 
också hans djupa tilltro till via mysticas möjligheter.110 111 Antropologiska slutsatser av 
Taulers mystik drar däremot Martin Luther. Den tyske reformatom är starkt inspirerad 
av den moraliska mystikens grundidéer men överför dem från det praktiskt- 
mystagogiska till det antropologiska planet. I hans tolkning blir mystikens natt till 
syndens perverterade rike.11

108 Jfr t ex J Orcibal, Saint Jean de la Croix et les Mystiques Rhéno-flamands, Bruges 1966. 242 och 
passim; Bruno de Jésus-Marie, Saint Jean de la Croix, Bruges 1961, 160, 292, 3O5f; Ruiz Salvador, 127; 
Wojtyła, Zagadnienie wiary, 13ff.

109 Jfr Ruh, Geschichte, III, 49lff, 497ff; Haas, Sermo mysticus, 264ff, 285ff.
110 Jfr t ex von Balthasar, Herrlichkeit, II, 466, 476ff; Nieto, 64ff, 71 ff.
111 Luthers förhållande till mystiken och hans ”felläsning” av Taulers kategorier diskuteras i B Lohse, 

Martin Luther. Eine Einfiihrung in sein Leben und sein Werk, Miinchen 1981, 179f; P Hacker, Das Ich im 
Glauben bei Martin Luther, Graz-Wien-Köln 1966, 31, 105ff; K-H zur Miihlen, Nos extra nos. Luthers 
Theologie zwischen Mystik und Scholastik, Tiibingen 1972, 95ff, 101 ff, 148ff; O Scheel, "Taulers Mystik 
und Luthers reformatorische Entdeckung”, i: Festgabe fur D. Dr. Julius Kaftan, Tiibingen 1920, 298ff; S E 
Ozment, Homo Spiritualis. A Comparative Study of the Anthropology of Johannes Tauler, Jean Gerson and 
Martin Luther (1509-16) in the Context of Their Theological Thought, Leiden 1969, 197ff: Haas, Sermo 
mysticus, 89; von Bracken, 165ff. Se även E Iserloh, "Luther und die Mystik”, i: Kirche, Mystik. Heiligung 
und das Natiirliche bei Luther, 62ff, 7lff; H A Oberman, "Simul gemitus et raptus. Luther und die Mystik”, 
i: ibid, 20ff; E Vogelsang, "Luther und die Mystik”, Luther-Jahrbuch 19 (1937), 33ff. Likheter mellan 
Johannes av Korset och Luther framhävs i von Balthasar, Herrlichkeit, II, 465ff; Ruiz Salvador, 47, 155.

Mot fonden av dessa två intertexttyper - den nyteologiska och den lutherska - 
framstår Malmöpassagens avmystifierande och antropologiserande rörelse som en 
komplex och spänningsfull process. A ena sidan översätts mystikens apofatiska noche 
oscura till livets natt och fylls med syndens grövsta symptom. A andra sidan 
inkorporeras denna negativa nattvokabulär i passagens övergripande dynamik. Syndens 
mörka manifestationer - perversion, fördärv, begär - underkastas en allomfattande 
förvandling och rycks med i världens soteriologiska blivande. Men de mobiliserade 
dynamiserande figurerna - paradox, oxymoron, parallellism etc - klarar inte alltid att 
omsätta de starkt negativa bilderna i denna dynamiskt-optimistiska vision. Konflikten 
mellan evangeliets glada budskap och syndens dystra verklighet, mellan Guds och 
människans perspektiv, får ingen slutgiltig lösning i texten. Passagens djupaste 
intertextuella fundament är alltså inte den praktiskt inriktade, enhetsfixerade mystiska 
korpusen utan en motsägelsefull, teologiskt svårbemästrad kombination av optimistisk 
grekiskt-nyteologisk antropologi och augustinskt-luthersk människolära.

Trotzigs icke-skönlitterära utsagor om mystiken och passagen om flickans liv i 
Malmö indikerar att mystiken visserligen inte är helt omotiverad som intertext till 
romanen men har ett begränsat hermeneutiskt värde. De eventuella mystiska 
allusionerna i Trotzigs verk visar sig dölja en komplicerad betydelseproduktion, som 
har sina primära intertexter snarare bland antropologiska än mystiska källor. Kan 
mystiken i så fall helt uteslutas ur Trotzigstudiets systemreferens och i stället ersättas 
med antropologiska intertexter? Åtminstone ett element i Malmöpassagen skulle göra 
motstånd mot en sådan reducering av det intertextuella fältet: det täta, poetiska språket. 
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Passagens märkliga fusion av det episka och det modemistiskt-lyriska skulle givetvis 
kunna beskrivas med hänvisning till det polydiskursiva modernistiska romanbegreppet. 
En minst lika tacksam intertext är dock det dynamiska språket i en rad av mystikens 
etablerade genrer, till exempel i sermo mysticus. Alltsedan Josef Quints berömda 
artikel ”Mystik und Sprache” förs i mystikforskningen en debatt om språkets plats i 
den mystiska traditionen. Mystikern måste, menar Quint, föra en ständig kamp mot 
språket och slutligen förstöra det för att rädda sin outsägliga mystiska upplevelse.11" 
Nyare forskare som Walter Haug visar däremot att språket inte är ett hinder för 
mystikern utan tvärtom hans viktiga samarbetspartner. Påståendet ”Gud är outsäglig” 
använder, resonerar Haug, vanliga språkligt-diskursiva medel, och tillhör därmed den 
negativa teologins och inte mystikens område. Påståendet ”Gud är intet” däremot 
gestaltar samma outsäglighet konkret genom att i en svårfångad paradox upphäva sin 
egen diskursivitet. I en självförintande gest blir språket självt medryckt i mysteriets 
transcenderande rörelse. Den mystiska erfarenheten stannar inte utanför språkets 
domäner utan bemäktigar sig språket som sin naturliga locus. I språkets paradoxala 
uttrycksmedel ”wird beides eins: die Gotteserfahrung vollzieht sich als Selbstauf- 
hebung der Sprache”.* 113

Jfr J Quint, ”Mystik und Sprache. Ihr Verhältnis zueinander in der spekulativen Mystik Meister 
Eckeharts”, Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 27 (1953), 53ff.

113 Haug, "Das Gespräch”, 271. Jfr även förf:s ”Zur Grundlegung einer Theorie des mystischen 
Sprechens”, i: Abendländische Mystik im Mittelalter, 494ff: Haas, Senno mysticus, 19ff, 81. 136ff; förf:s 
Mystik als Aussage, 1 lOff: K Ruh, ”Uberlegungen und Beobachtungen zur Sprache der Mystik”, i: Briider- 
Grimm-Svmposion zur Historischen Wortforschung. Beiträge zu der Marburger Tagung vom Juni 1985, red 
R Hildebrandt & U Knoop, Berlin-New York 1986, 24ff; förts Geschichte, I, 16ff, II, 280ff, III, 23lff; 
Hasebrink, 5ff. Johannes av Korsets och den spanska mystikens komplexa förhållande till språket diskuteras 
i Dombrowski, 135ff; H Hatzfeld, ”Die spanische Mystik und ihre Ausdrucksmöglichkeiten”, Deutsche 
Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 10 (1932), 597ff.

114 Jfr Olsson, Läsningar, 409f. Några av sermo mysticus figurer beskrivs också i Vincent, ”Birgitta 
Trotzigs Ordgränser", 68ff.

115 Jfr Quint, 75f: Haas, "Die Problematik”, 84f; Haug, "Das Gespräch”, 272.

I Läsningar av Intet ger Anders Olsson exempel på att Trotzig såväl i sina 
lyrikvolymer som i Levande och döda utnyttjar mystikens retoriska repertoar.114 
Passagen om flickans Malmöliv i Dykungens dotter samlar också upp flera av de 
självförintande grepp som utmärker sermo mysticus. En typisk mystisk predikan brukar 
upphäva sin diskursivitet bl a genom att kumulera besläktade bilder och underkasta 
dem en intensiv stegrings- och hyperboliseringsprocedur bara för att plötsligt 
ogiltigförklara dem och lämna plats åt en ny, motsatt bildräcka, som så småningom 
också upphävs och så vidare.115 En liknande dialektisk, självupphävande process pågår 
kontinuerligt i romanpassagen. Den regleras av det ytterst frekventa adversativa men, 
som vanligen placeras i början av meningen för att upphäva den gamla bildserien och 
initiera en ny. Scenen med flickan efter det avslutade nattjobbet genererar en negativ 
bildräcka: svidande smärta, kyla, ensamhet, tomhet, stum tystnad. Men den mörka 
serien upphävs överraskande av en positiv bild: flickan är en odödlig själ. Därefter 
följer nästa negativa stegringsserie med bilder som formlöshet, smuts, löjlighet, död. 
Men även den blir så småningom upphävd genom flickans jublande stjämsånger. En 
annan vanlig självupphävande strategi i sermo mysticus är ett pendlande mellan 
konkretion och abstraktion, mellan förtätad språklighet och tystnad, mellan form och 
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flytande formlöshet.116 En liknande typ av ikono- och logoklasm är ständigt förnimbar i 
romanpassagen. Å ena sidan fäster sig texten vid realistiska detaljer, dras mot det 
drastiskt materiella, eftersträvar en närmast lyrisk språkdensitet. A andra sidan kan 
bildema krympa till en rad abstrakta begrepp - ”själ” (231), ”människa” (231), ”värld”

116 Jfr Quint, 72ff: G Liiers, Die Sprache der deutschen Mystik des Mittelalters im Werke der Mechthild 
von Magdeburg, Miinchen 1926 (omtr Darmstadt 1966), 109: Haas, Sermo mysticus, 153; Ruh, Geschichte, 
II, 282ff; von Balthasar, Herrlichkeit, 11, 487ff.

117 Jfr Haas, Senno mysticus, 27ff, 80f, 93ff; förf:s Mystik als Aussage, 1 lOff, 134ff; Quint, 63ff, 69f, 
75ff; Liiers, 232f; Ruh, Geschichte, II, 280ff; Haug, "Zur Grundlegung", 498ff. Se även Nieto, 119ff: 
Hatzfeld, 6lOff.

118 Jfr Haug, "Das Gespräch”, 270ff; förf:s ”Zur Grundlegung”, 498ff.
119 Jfr Ruh, "Uberlegungen”, 24ff.
1-0 Jfr Chenu, St Thomas d'Aquin, 5lff.
121 Ibid, 65.

(230) , ”liv” (231) - eller förlora sina skarpa konturer och bli ”en löjlig lerklump”
(231) , ”en utflytande pajasmun” (231), ett nedsmetat ansikte ”utan form” (231). 
Tankstreck, avbrutna satser, narrativa ellipser markerar tigandets och tystnadens revir i 
passagen. Den diskursupphävande rörelsen i sermo mysticus realiseras slutligen genom 
en mängd stilistiska figurer. Bredvid de vanliga polysemantiska tropema - paradox, 
oxymoron, metafor etc - använder sermo mysticus även syntaktiska och fonetiska 
medel: upplöst syntax, rytmisering, musikalisering.117 Alla sådana element får en 
påfallande förtätning i Malmöpassagen. Den paradoxala bilden av pojkens frånvarande 
närvaro, oxymoronkonstruktionema av typen ”djur-människa liv-död född-ofödd” 
(231), allitterationema, parallellismema, den uteblivna kommateringen och menings- 
segmenteringen är bara några av de talrika stilmedel som sätter passagen i rörelse mot 
det outsägliga mysteriet.

Räcker sådana språkligt-poetiska markörer för att man ska kunna tala om en 
”mystikens diskurs” i passagen? På den punkten har mystikforskama starkt delade 
åsikter. Walter Haug exempelvis betraktar mystiken som ett i hög grad språkligt 
fenomen.118 Kurt Ruh däremot menar att mystiken inte får reduceras till språkliga 
kategorier. Det är inte lingvistikens eller retorikens tekniska termer, hävdar han, utan 
teologiskt-spirituella sammanhang som konstituerar en mystisk diskurs.119 Oberoende 
av vilken av dessa teoretiska ståndpunkter man väljer, har den mystiska korpusen visat 
sig kunna lyfta fram väsentliga betydelseproducerande sammanhang i den analyserade 
romanpassagen. En total exkludering av mystiken skulle göra systemreferensen blind 
för flera intressanta fenomen i Dykungens dotter.

Diskussionen kring mystikens plats i passagen om flickans Malmöliv har som 
helhet gett ett dubbeltydigt resultat. Dels neutraliserar passagen intertextemas mystiska 
diskurs och söker sig mot andra, icke-mystiska referenser. Dels kan några av passagens 
viktiga element ändå framgångsrikt tolkas med utgångspunkt i den mystiska korpusen. 
Vilka konsekvenser har denna motsägelsefulla slutsats för differentieringen av studiens 
kristna systemreferens? I en av sina monografier om Thomas av Aquinos teologi 
noterar Chenu att doctor angelicus kontemplativa metod tangerar vissa mystiska 
positioner.120 Men då Chenu slutligen ställer frågan ”Saint Thomas serait-il donc un 
mystiqueT'121, får han inget entydigt svar. Orsaken till sitt förvirrande undersöknings
resultat finner den franske dominikanen i frågans anakronistiska karaktär. Såväl be
greppet theologia ascetica et mystica, resonerar Chenu, som distinktionen mellan 
mystik och skolastik uppstår ur senmedeltidens och motreformationens specifika 
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teologiska behov. I Thomas teologiska 1200-talshorisont bildar de senare oppositions- 
paren - fömuft och vision, askes och kontemplation, skolastik och mystik, pistis och 
gnosis - fortfarande en oupplöslig enhet.122 Att försöka göra rättvisa åt detta syntetiska 
tänkesätt genom att helt avstå från mystikbegreppet vore enligt Chenu en skenlösning. 
Thomas kontemplativa metod och hans stora teologiska helhetsvision skulle betydligt 
utarmas om de inte kunde kopplas till Pseudo-Dionysius mystiska tradition. I stället för 
att ge vika för ”une crainte presque maladive des équivoques mystiques”123 och port- 
förbjuda mystikbegreppet föreslår Chenu att man bortser från de etablerade, abstrakta, 
”corruptrices”124 distinktionerna och fokuserar de konkreta teologiska skolorna och 
deras historiska kontext.125 Den bild av Thomas teologi som stiger fram ur detta hist- 
oriskt-analytiska förfarande gör mer rättvisa åt doctor angelicus dynamiskt-komplexa 
tankevärld än senskolastikemas och motreformatoremas ahistoriskt-systematiserande 
Thomasporträtt.126

122 Jfr ibid, 60ff och passim; förf:s ”Pozycja teologii”, 49ff; Congar, La Foi, 180f, 252f, 26lff. Se även 
Chenu, La Theologie au douziéme siecle, 39f och passim.

123 Chenu, St Thomas d’Aquin, 71.
124 Ibid, 65.
125 Jfr ibid, 51ff, 65ff. Samma arbetsmetod väljer en rad modema mystikforskare; jfr t ex Ruh, 

Geschichte, I, 16, 26f; K Flasch, ”Meister Eckhart und die 'Deutsche Mystik’. Zur Kritik eines 
historiographischen Schemas”, i: Die Philosophie im 14. und 15. Jahrhundert. In memoriam Konstanty 
Michalski (1879-1947), red O Pluta, Amsterdam 1988, 442ff; Haug, ”Zur Grundlegung”, 507.

126 Chenus arbetsmetod granskas i Y M-J Congar, ”Marie-Dominique Chenu”, i: Bilanz der Theologie 
im 20. Jahrhundert, IV, 104ff.

127 Jfr de Lubac, Sumaturel, 187ff; Daniélou, ”Les Orientations”, 5ff; Bouyer, ”Le Renouveau”, 6ff; 
Deman, 70ff. Trotzig själv påpekar att tidiga kristna författare - Eckhart, Hildegard, Thomas m fl - inte 
skiljer mellan teologi och mystik. Eckhart räknar hon bland sina ”vägvisare” (Trotzig, ”Eckehart”, 47, 49).

Chenus metod har stor relevans även för denna studies systemreferens. Trotzigs 
”mystik” har i många avseenden visat sig höra hemma i den nyteologiska antropologin, 
som bryter mot de senskolastiska distinktionerna och söker sig tillbaka till 
kyrkofädernas dynamiska människolära.127 Att föra in det traditionella mystikbegreppet 
bland studiens intertexter skulle innebära att förvränga denna komplexa antropologiska 
diskurs och återföra Trotzigs specifika ”mystik” på ett helt annat teologihistoriskt 
fenomen. I stället för att arbeta med de allmänna termerna mystik, mystisk diskurs eller 
mystisk världsåskådning som betydelseproducerande redskap ska därför föreliggande 
studie hålla sig till de konkreta mystiska doktrinerna och beakta deras speciella 
historiska kontext. Endast en sådan differentiering och historisering av den mystiska 
korpusen kan ge rätt perspektiv åt romanens komplexa intertextuella samspel med den 
kristna systemreferensens mångfald. Den oskarpa och överdimensionerade bild 
mystiken hittills fått i Trotzigreceptionen kräver en motvikt i en förutsättningslös och 
av misstankens hermeneutik assisterad undersökning av romantextens egna semantiska 
strukturer.



1.10 Några textkritiska preciseringar

Studiens antropologiska systemreferens kräver slutligen några textkritiska och not
tekniska preciseringar. Dykungens dotter gör den svenska bibelöversättningen av år 
1917 till sin självklara bibelreferens. Då romanen på ett ställe citerar ur Karl XII:s bibel 
nämns explicit att citatet följer ”den gamla bibeln” (14). Vid de talrika citaten ur Gustaf 
V:s bibel görs inga sådana hänvisningar. Föreliggande studie följer i detta avseende 
romanen och hämtar sina bibelcitat ur 1917 års bibelöversättning. För att kunna sam
stämma med systemreferensens katolska intertexter måste dock denna protestantiska 
bibelutgåva kompletteras på två punkter. För det första måste den utvidgas med de 
katolska, av Florenskonciliet godkända bibelböcker som saknas i protestantismens 
kanon.1 2 Dessa bibelböcker återfinns i svensk översättning i Bibeln. Bibelkom
missionens översättning (2001). För det andra måste den protestantiska bibelkorpusen 
suppleras med Vulgataöversättningen, vars status som autentisk uppenbarelseskrift 
officiellt stadfästes av konciliet i Trient." De latinska kyrkofädernas bibelexeges blir 
obegriplig om den inte återförs på Hieronymus translatoriska lösningar. Studiens 
Vulgatahänvisningar avser Robert Webers lätthanterliga och vetenskapligt tillförlitliga 
Stuttgartutgåva, som sedan flera decennier tillbaka fungerar som standardedition.

1 Jfr D 1334f, 1501 ff; Adam. Lehrbuch, II, 373f.
2 Jfr D 1506ff; Adam, Lehrbuch, II. 373.
1 Jfr t ex F Diinzl, "Einleitung”, i: [Gregorius av Nyssa] Gregor von Nyssa, In Canticum canticorum 

homiliae. Griechisch/deutsch. Homilien zum Hohenlied, red F Diinzl, Freiburg/B etc 1994, I, 86ff.

Med beteckningen apokryf åsyftas i denna studie den katolska kanons gammal- och 
nytestamentliga apokryfer. I valet av apokryfiska böcker har Friedrich Stegmiillers 
auktoritativa Repertorium biblicum medii aevi konsulterats. Nothänvisningama till de 
apokryfiska skrifterna följer etablerade vetenskapliga rutiner. Studien håller sig i regel 
till de av Stegmiiller prefererade titlama. Vid de kända apokryfema - t ex Proto- 
evangelium Jacobi - anges endast kapitel- och versnummer. Vid mindre kända apo
kryfer, som inte beaktas i alla apokryfsamlingar eller saknar en av traditionen veder
tagen textredaktion, anges dessutom den använda editionen med sidnummer.

På patristikens område utnyttjar studien vanligen de fyra stora textsamlingama: 
Jacques-Paul Mignes Patrologia Latina och Patrologia Graeca, René Graffins, Fran- 
ęois Naus & Franęois Graffins Patrologia orientalis samt René Graffins Patrologia 
Syriaca. Under senare tid har dessa välkända patristiska editionsserier utsatts för kritik 
främst vad gäller de grekiska och de orientaliska texterna.3 Där det ansetts nödvändigt 
har i denna studie därför Mignes standardedition kompletterats med senare och full
ständigare utgåvor, t ex Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei 
Jahrhunderte, Corpus Christianorum. Corpus scriptorum ecclasiasticorum latinorum, 
Corpus scriptorum Christianorum orientalium och Jean Baptiste Pitras Analecta sacra. 
Att helt gå över till de nyare editionerna har dock bedömts som ett onödigt steg. För det 
första är Mignes textsamlingar fortfarande den lättåtkomligaste och oftast anlitade 
patrologiska utgåvan. Den åberopas såväl i den teologiska forskningen som i officiella 
kyrkodokument. För det andra är skillnaderna mellan Migne och de senare utgåvorna 
ur litteraturvetenskapligt perspektiv oftast så små att de inte påverkar de konkreta tolk
ningarna. I ett förberedande stadium har arbetet med de patristiska intertextema ofta 
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underlättats av välutgivna, registerförsedda översättningar av kyrkofädernas skrifter till 
moderna språk, framför allt i de respekterade patristiska serierna Bibliothek der 
Kirchenväter, Sources chrétiennes, Fontes Christiani och Pisma Starochrześcijańskich 
Pisarzy. Hänvisningarna till den patristiska litteraturen följer etablerade vetenskapliga 
rutiner. Titlarna återges på latin - även på grekiska och orientaliska skrifter - i en något 
förkortad lydelse. Kapitelnumren följer i regel Mignes numrering. Inom parentes anges 
den utnyttjade utgåvans namn med band- och sidnummer.

Studiens relativt få skolastiska referenser avser antingen Corpus Christianorum 
eller de stora kritiska standardutgåvoma av de enskilda skolastiska författarskapen 
(Bonaventura i Quaracchiutgåvan etc). Av de olika utgåvorna av Thomas verk väljs i 
regel de av Roberto Busa i Index Thomisticus rekommenderade editionerna. Nothänvis- 
ningama till Thomas opera saknar - i enlighet med rådande praxis - editoriala 
informationer och anger verkets förkortade titel, åtföljd av en serie standardiserade 
uppgifter. Vid Summa theologica exempelvis avser nummeruppgiftema den åberopade 
delen (romerska siffror), quaestio och articulus. Nothänvisningama till övriga skol
astiska texter anger utgåvans namn med band- och sidnummer. Hänvisningarna till 
Johannes av Korsets verk åsyftar den svenska Karmelutgåvan och följer vanlig not
praxis. Lutherreferensema avser Weimarupplagan Werke. Kritische Gesamtausgabe 
och anger förutom utgåvans namn band- och sidnummer.

Som brukligt är i den teologiska litteraturen anlitas Heinrich Denzingers 
Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum som 
huvudkälla för officiella kyrkodokument. Studien håller sig till den av Peter Hiiner- 
mann redigerade trettiosjunde utgåvan av Denzingers samling. Dokumentnumreringen 
i notapparaten följer marginaliema i denna utgåva; marginalienumren i tidigare utgåvor 
anges inte för att inte överlasta den ändå omfångsrika notapparaten. Vid hänvis
ningarna till andra Vatikankonciliets dokument har dock Denzinger-Himermann ansetts 
som en otillräcklig referens. För det första rymmer den enbart ett urval av Vaticanum 
II:s konstitutioner, dekret och deklarationer. För det andra förser den konciliets 
dokument enbart med ytterst kortfattade kommentarer. Föreliggande studie stödjer sig 
genomgående på de utförliga kritiska kommentarerna i den tvåspråkiga utgåvan Das 
Zweite Vatikanische Konzil. Konstitutionen, Dekrete und Erklärungen, som ingår i 
Lexikon fur Theologie und Kirche (2). Även den franska Unam Sanctam-utgåvan och 
den polska Pallottinumutgåvan åberopas för sina kommentarers skull ibland i 
notapparaten. För att hänvisningarna till konciliets dokument ska kunna referera även 
till dessa editioner anger notema dokumentets standardiserade latinska namn och 
artikelnummer. Då den åberopade locus finns i Enchiridion symbolorum anges 
Denzingers-Hiinermanns marginalienummer inom parentes.

Hänvisningarna till den kristna systemreferensens övriga källor följer etablerad 
praxis inom varje område. De liturgiska texterna hämtas både ur 1969 års nya, av 
Vaticanum II inspirerade Missale romanum i Typis Poliglottis Vaticanis-utgåvan 1970 
och ur den gamla mässordningens Missale romanum (i Regensburgutgåvans 
textfattning). Huvudkällan för legendmaterialet är Legenda aurea i Theodor Graesses 
klassiska edition. I enstaka fall har även Richard Benz utgåva samt de officiella Acta 
Sanctorum och Analecta Bollandiana konsulterats, vilket inte markeras i notapparaten. 
Det ikonografiska materialet hämtas från olika källor som alla redovisas i notema; 
merparten av de konsthistoriska faktauppgifterna har kontrollerats i de stora 
vetenskapliga referensverken - bl a Engelbert Kirschbaums Lexikon der christlichen 
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Ikonographie. Gertrud Schillers Ikonographie der christlichen Kunst och Louis Réaus 
Iconographie de Fart chrétien - vilket dock inte alltid markeras i notapparaten.

Henri de Lubac, Yves Congar m fl påpekar att den polyfona kristna teologin 
knappast kan sammanfattas i en enda summa theologica/ Föreliggande studie vill 
därför inte auktorisera någon bestämd teologisk framställning som sitt överordnade 
standardverk utan hänvisar till en lång rad allmänt erkända specialstudier och 
auktoritativa handböcker av både traditionell och modernare karaktär. En viktig plats 
bland dessa teologiska referenser intar verk av författare knutna till det katolska 
förnyelseprojektet: de franska nyteologema och deras tyska och nederländska 
bundsförvanter, befrielseteologema, konciliefädemas ortodoxa, protestantiska och 
judiska inspiratörer etc. Alla dessa teologiska arbeten redovisas i notapparaten. Endast 
undantagsvis omnämns däremot i notema de stora lexikografiska verken - Lexikon fur 
Theologie und Kirche (i andra och tredje utgåvan), Dictionnaire de theologie 
catholique, Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de liturgie, Theologische Real- 
enzyklopädie, Handbuch theologischer Grundbegriffe, Sacramentum mundi etc - som 
ofta utnyttjats för kontroller av teologiska faktauppgifter.

Den enorma kristna systemreferensen vore omöjlig att bemästra utan en lång rad 
hjälpverk. Till de oumbärligaste hör - utöver nämnda teologiska och ikonografiska 
lexika - olika slags konkordanser, register, bibliografier och tematiskt anlagda 
locussamlingar, t ex Enchiridion patristicum, Biblia patristica, Breviarium Fidei, 
David Lenfants Concordantiae Augustininae, Viktor Pöschls Bibliographie zur antiken 
Bildersprache. Dessa verk omnämns endast undantagsvis i notapparaten.

Endast en bråkdel av den katolska systemreferensens källor föreligger på svenska. 
Om inte annat anges i notapparaten har citaten översatts i egen regi under jämförelse 
med respekterade översättningar utgivna på andra modema språk. Originallydelsema 
återges inte dels av utrymmesekonomiska skäl, dels därför att de i regel låter sig 
översättas utan alltför stor meningsentropi. Den intresserade läsaren kan lätt finna 
originalversionen i den angivna primärkällan. Citeringen ur de källor som är 
tillgängliga på svenska håller sig vanligen till de existerande svenska översättningarna. 
Undantagen från denna regel är dock många och beror oftast antingen på 
översättningens alltför fria karaktär eller på dess ojämna kvalitet. Vid citeringen ur 
icke-bibliska källor anges det svenska underlaget i notapparaten.

4 Jfr de Lubac, Entretien, 91 f: förf:s Catholicisme, 257; Congar, La Foi, 2O2ff; von Balthasar. Karl 
Barth, 47ff, 263ff.



2 Intertextualitet och hermeneutik

2.1 Poststrukturalism eller hermeneutik?

Begreppet intertextualitet har i takt med sin växande popularitet kommit att täcka 
alltfler teoretiskt-metodiska fält och fått en alltmer svårbemästrad mångtydighet. 
Renate Lachmann klagar över begreppets ”irritierende Dimensionen”1 * 3, Manfred Pfister 
över dess semantiska degradering, Wolfgang Preisendanz över dess förföriska 
universalitet, som försvagar dess användbarhet." Julia Kristeva - intertextualitets- 
begreppets skapare - konstaterar endast några få år efter att hon myntat sitt begrepp att 
den intertextuella terminologin genom felaktig tillämpning fått ”le sens banal”? Då 
hon i La Revolution du langage poétique kommer in på teckensystemens semiotiska 
dialog, avstår hon avsiktligt från ”[l]e terme d’inter-textualité” och föredrar det mindre 
missbrukade begreppet ”transpositiori1’.4 5 Den teoretiska och terminologiska förvirring 
som idag belastar intertextualitetsforskningen gör det nödvändigt att komplettera 
resonemanget om systemreferensens etablering med en utförligare metoddiskussion.

1 Lachmann, ”Ebenen”, 133.
" Jfr Pfister, ”Konzepte”, 10; Preisendanz, ”Zum Beitrag”, 25f. Se även Lindner, 116f; M Röhl, 

Litteratur och parialitteratur. "Intertextuella " ansatser om och kring Alfred de Mussets Lorenzaccio och 
Viards & Zacharias Le Mytheux, Stockholm 1987, 66f; Espmark, 19ff.

3 Kristeva, La Revolution, 60.
q Ibid, 59f.
5 Jfr Barthes, ”Texte”, 1681ff; Culler, The Pursuit of Signs, 102ff; H F Plett, ”Intertextualities”, i: 

Intertextuality, 3ff; Pfister, ”Konzepte”, 1 lff; Still & Worton, 16ff.
6 Jfr Jenny, 260ff; Grivel, ”Serien”, 58ff; M Riffaterre, The Semiotics of Poetry, Bloomington 1984. 

1 lff, 115ff och passim; förf:s ”Intertextual Representation. On Mimesis as Interpretive Discourse”, Critical 
Inquiry 11 (1984), 141ff; Genette, Palimpsestes, 8ff; Ben-Porat, 107ff.

Den semantiska utveckling som termen intertextualitet genomgått har i avgörande 
grad betingats av intertextualitetsforskamas förhållande till tillslutningsproblematiken. 
Ursprungligen fungerade termen närmast som en synonym till det poststrukturalistiska 
textualitetsbegreppet och betecknade textens ändlösa semiotiska produktivitet, som 
transcenderar alla spärrar, uteslutningar och typologier? Så småningom kom alltfler 
forskare att hävda att denna okontrollerbara semiosis kräver begränsningar och 
tillslutningar för att intertextualitetsteorin ska kunna få större analytisk och applikativ 
kapacitet. En rad litteraturvetare - Michael Riffaterre, Gérard Genette, Ziva Ben-Porat, 
Charles Grivel m fl - har försökt införa sådana begränsningar med hjälp av en 
strukturalistisk begreppsapparat. De vägrar visserligen att tillsluta verkets semantiska 
fält, men insisterar samtidigt på att varje text determinerar sin intertextuella 
produktivitet med intenderade och vetenskapligt åtkomliga strukturmekanismer.6 Som 
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både poststrukturalister och fenomenologer visat resulterar detta kluvna förhållande till 
tillslutnings- och intentionsproblematiken i en rad inkonsekvenser i strukturalistemas 
intertextualitetsteori. Deras diskurs glider på ett oreflekterat sätt mellan estetik och 
retorik, ”meaning” och ”significance”, didaktik och allmän textlära. Även om de 
strukturalistiska intertextualitetsanalysema vanligen säger sig ha rent semiotiska syften, 
brukar de obemärkt lämna det semiotiska perspektivet och antingen styra mot en vanlig 
källforskning eller utmynna i en halvförtäckt meningsfixerad hermeneutik.7

7 Jfr P de Man, The Resistance to Theory, Manchester 1986, 27ff, 41 ff; Morgan. 261ff, 266ff; Culler, 
The Pursuit of Signs, 91ff, 104f; Lack, 132ff; Lachmann, "Ebenen", 138; Stierle. ”Werk". 23f; Pfister, 
"Konzepte”, 19f.

R Gadamer, 351.
9 Jfr t ex Jauss, "Zum Problem des dialogischen Verstehens”, 1 lff. 18ff: W Iser, "Zur Phänomenologie 

der Dialogregel”, i: Das Gespräch, 183ff, 187ff; K Stierle, "Gespräch und Diskurs. Ein Versuch im Blick 
auf Montaigne, Descartes und Pascal", i: ibid, 297ff; Kloepfer, 85ff. 90ff; Schmid, 141ff: R Lachmann, 
”Intertextualität als Sinnkonstitution. Andrej Belyjs Petersburg und die 'fremden' Texte”, Poetica. Zeit- 
schrift fur Sprach- und Literaturwissenschaft 15 (1983), 66ff; Preisendanz, ”Zum Beitrag", 25ff.

10 Jfr Barthes, ”De 1’CEuvre", 1212ff; förfts "Texte". 1680ff; förfis "La Mort”, 492ff.
11 Stierle. "Werk”, 15.
12 Ibid, 16.
13 Jfr ibid, 7ff, 12ff; förfts "Valérys Le Cimetiére marin”, 31 lff.
1,1 Jfr t ex J Derrida. La Dissémination, Paris 1972, 1 lff; Barthes, "Le Plaisir”, 1495ff och passim; förfts 

"S/Z”, 558ff; L Perrone-Moisés, "L’Intertextualité critique”, Poétique. Revue de théorie et d'arudyse litté- 
rairesXl (1976), 382ff.

Ett annat och mer konsekvent försök att begränsa poststrukturalistemas semiosis är 
den hermeneutiska intertextualitetsteori som formulerats av tyska forskare knutna till 
seminariet ”Poetik und Hermeneutik”. I Wahrheit und Methode gör Hans-Georg 
Gadamer ”die Logik von Frage und Antwort”8 till grundförutsättning för all mänsklig 
förståelse. De tyska forskarna drar litteraturvetenskapliga konsekvenser av denna 
dialogiskt konstituerade hermeneutik och skapar en intertextualitetsteori, som står långt 
från de poststrukturalistiska positionerna.9 Poststrukturalistema beskriver intertextu- 
aliteten som ett decentrerande, planlöst, identitetsupplösande fenomen.10 Karlheinz 
Stierle, den kanske mest profilerade hermeneutiska intertextualitetsforskaren, menar 
däremot att texten inte är ett viljelöst offer för något intertextualitetens slumpmässiga 
spel utan själv har förmåga att anvisa, markera och reglera sina intertextuella 
relationer. Intertextualiteten spränger alltså varken verkets ramar eller dess identitet 
utan är ”auf die Mitte zentriert, die das Werk selbst setzt”11 och utgör ”Moment der 
Identität des Textes selbst”.1' Medan poststrukturalistema jämställer intertextualiteten 
med laglös textualitet, blir den för Stierle ett intenderat konstnärligt grepp.13

Poststrukturalistemas intertextualitet är en semiotisk produktivitet som förvandlar 
världen till text, betydelsen till en oändlig kedja av uppskjutningar och receptionen till 
ett otyglat, hedonistiskt med-producerande.14 I Stierles teori däremot går texten ut ur 
sig själv och konstituerar sin betydelse i ett intentionelit möte med tingen. De inter
textuella relationerna underordnas denna intenderade, objektrelaterade betydelse
produktion och skapar ett semantiskt mervärde i texten. De mobiliseras inte för att 
upplösa meningen utan för att nyansera och berika textens förhållande till världen. Den 
intertextuella analysen får till uppgift att hermeneutiskt beskriva textens objektin- 
riktade, intertextuellt producerade betydelsestrukturer. Den behandlar sitt analysobjekt
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inte som - med Barthes ord - ett ekorum av anonyma, flyktiga ”déjå ^”-upplevelser15 
utan ”als Applikation anderer Werke, als Transformation, Antwort, Uberbietung, Kor
rektur”.16

15 Barthes, ”De 1’CEuvre”, 1214. Jfr även förf:s ”Roland Barthes par Roland Barthes”, i: förf:s (Euvres 
complétes, III, 151; förf:s 'Texte”, 1683f.

16 Stierle, ”Valérys Le Cimetiére marin", 311. Jfr även förfis ”Werk”, 15ff.
17 Jfr Jauss, ”Zum Problem des dialogischen Verstehens”, 22f; förf:s Wege des Verstehens, 19ff, 27ff, 

296ff; Stierle, ”Werk”, 10, 12ff, 21; Schmid, 141ff; Kloepfer, 90ff; Grubel, 221f; W Preisendanz, "Können 
Gespräche mehr oder minder Gespräch sein?”, i: Das Gespräch, 85f; Hempfer, ”Uberlegungen”, 14ff.

18 Jfr P de Man, Blindness and Insight. Essays in the Rhetoric of Contemporary Criticism, London (2) 
1983, 173ff; förf:s The Resistance to Theory, 54ff; Lachmann, ”Ebenen”, 138; D Schwanitz, 
”Intertextualität und Äquivalenzfunktionalismus. Vorschläge zu einer vergleichenden Analytik von 
Geschichten”, i: Dialog der Texte, 27ff; H-P Mai, ”Bypassing Intertextuality. Hermeneutics, Textual 
Practice, Hypertext”, i: Intertextuality, 30ff, 44ff; Pfister, ”Konzepte”, 18ff.

19 Jfr t ex Jauss, Wege des Verstehens, 296ff.
20 Jfr Mai, 30ff; Pfister, ”Konzepte”, 1 lff, 20ff; Plett, ”Intertextualities”, 3ff; F Jameson, Post

modernism, or, The Cultural Logie of Late Capitalism, Durham 1991, 89ff, 125ff och passim.
21 Jfr R Waming, ”Imitatio und Intertextualität. Zur Geschichte lyrischer Dekonstruktion der 

Amortheologie: Dante, Petrarca, Baudelaire”, i: Interpretation, 288ff; M Pfister, ”How Postmodern is 
Intertextuality?", i: Intertextuality, 207ff, 214ff; Balbus, 49ff, 147ff, 160ff; Głowiński, 97ff: R J Schoeck, 
’”In loco intertexantur’. Erasmus as Master of Intertextuality”, i: Intertextuality, 18lff. Barthes vänder sig 
mot en historisering av intertextualitetsbegreppet; jfr förfis ”De l’CEuvre”, 1212; förfis ”Texte”, 1681 ff.

Föreliggande studie har valt att arbeta med den hermeneutiska intertextualitets- 
teorin. Beslutet betingas dock inte i första hand av strikt teoretiska argument. Post- 
strukturalister och hermeneutiker har underkastat varandras intertextualitetsbegrepp en 
minutiös kritisk granskning. Den poststrukturalistiska intertextualitetsteorin, hävdar 
forskarna runt ”Poetik und Hermeneutik”, bygger på en undermålig filosofisk skolning, 
har en monofoniserande verkan, innebär inte en förklaring utan en fördunklande hypo- 
stasering av det textuella samspelet, är alltför allmän och monolitisk för att kunna 
fungera som ett operativt analysredskap.17 Den hermeneutiska intertextualitetsteorin, 
menar poststrukturalistema i sin tur, är oreflekterat logocentrisk, ger vika för en simpel 
pragmatism, fungerar som en täckmantel för ålderstigen komparatistik, styrs av en 
outtalad vilja att genom sina tolkningsnormerande restriktioner rädda litteraturveten
skapens hotade akademiska legitimitet.18 Trots medlingsförsök19 har de båda lägren 
inte närmat sig varandras positioner. Denna kompromisslöshet beror givetvis på att de 
båda tänkesätten hör hemma i vitt skilda vetenskapstraditioner. Det poststrukturalist
iska och det hermeneutiska intertextualitetsbegreppet vilar på så divergerande pre
misser att de knappast kan vägas mot varandra på epistemologisk basis.20

En fruktbarare grund för studiens metodiska överväganden än den rent textteor
etiska erbjuder en historiserande syn på intertextualiteten som både begrepp och före
teelse. Som bl a Rainer Waming, Stanisław Balbus och Manfred Pfister demonstrerat 
är intertextualitet inget oföränderligt, historiskt odifferentierat fenomen.21 Varje litterär 
epok formulerar sin egen repertoar av intertextuella relationer och markörer. Det 
poststrukturalistiska och det hermeneutiska intertextualitetsbegreppet är inga allmän
giltiga utan tidsbundna föreställningar som svarar mot olika faser i litteraturens 
historia. Den intertextualitetsteori Kristeva och Barthes formulerat passar särskilt väl 
på intertextuella relationer i den sen- och postmodernistiska litteraturen, som genom 
sin självsvåldiga, gäckande lek med andra texter disseminerar sin betydelse. Hermen- 
eutikemas intertextualitetsbegrepp får däremot stöd av litterära verk som bygger upp 
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mer fixerbara semantiska strukturer.22 Med denna typ av teoretiskt-litteraturhistoriska 
korrespondenser som utgångspunkt har Ryszard Nycz lanserat begreppet intertextuell 
exponent, som åsyftar textens specifika, historiskt betingade intertextuella organis
ation.23 Denna strukturellt och semantiskt beskrivbara företeelse kan enligt Nycz 
fungera som utslagsgivande indikator vid valet av intertextuell metodik. Nycz knyter 
den intertextuella exponenten nästan uteslutande till den analyserade, empiriskt givna 
litterära texten. I föreliggande studie ska emellertid inte bara Dykungens dotter utan tre 
olika textinstanser tillfrågas om den hermeneutiska intertextualitetens legitimitet: först 
den konstituerade kristna systemreferensen (kap 1.2.2), därefter Trotzigs explicita 
estetik (kap 1.2.3), till slut romanen själv (kap 1.2.4—1.2.5). Precis som vid etableringen 
av den betydelseproducerande intertexten ska alltså de metodiska premisserna be
stämmas i dialog med studiens samlade textkorpus.

22 Jfr t ex Waming, "Imitatio und Intertextualität”, 300: Pfister, ”How Postmodern is Intertextuality?”, 
214ff; E W Bruss, Beautiful Theories. The Spectacle of Discourse in Contemporary Criticism, Baltimore- 
London 1982, 73; L Hutcheon, ”Historiographic Metafiction. Parody and the Intertextuality of History”, i: 
Intertextuality and Contemporary American Fiction, 3ff; förf:s The Politics of Postmodernism, London- 
New York 1989, 89ff; Suerbaum, 75f.

23 Jfr R Nycz, Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze (Den textuella världen. 
Poststrukturalism och litteraturvetenskap), Warszawa 1993, 59ff.
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En diskussion kring den kristna intertextens metodiska implikationer kan med fördel 
utgå från Origenes exegetiska skrifter. Få teorier har påverkat nyteologemas och 
därefter Vaticanum II:s syn på uppenbarelsekällomas struktur så starkt som just 
Origenes tolkningslära.1 * Vid första anblicken kan hans bibelförståelse tyckas påminna 
om poststrukturalistemas textuppfattning. Både Origenes och Barthes framhäver 
textens outtömliga mångtydighet, betydelsens suspendering, läsningens subjektupp
lösande verkan, tecknets svårfångade dynamik. Båda utvecklar ett pantextuellt tänke
sätt och menar att verkligheten har en inneboende skriftkaraktär." Men just mot fonden 
av sådana yttre likheter framträder de oöverbryggbara skillnaderna mellan det kristna 
och det poststrukturalistiska skriftbegreppet desto tydligare. Barthes hävdar att texten 
varken har djup eller yta och utvisar ord som dölja, slöja, hemlighet, gåta, outsäglighet 
ur sin kritiska vokabulär.3 Origenes däremot fokuserar Bibelns ”symboler och gåtor” 
och häpnar över ”hur många outsägliga hemligheter som döljer sig däri”.4 Barthes 
beskriver texten med skingrandets, splittringens, pluralitetens bildspråk. Origenes däre
mot drar en djärv parallell mellan Bibeln och den människoblivne Logos och motiverar 
Skriftens enhetlighet med Kristus odelbara person.5 Barthes utlämnar texten åt semiosis 
subjektlösa, arbiträra spel, som ifrågasätter en normal tolkande, betydelseavtäckande 
aktivitet. Origenes däremot betraktar Bibeln som ett element i det gudomliga subjektets 
ofelbara pedagogia, som kan göras förståelig genom en pneumatisk, centrerande 
tolkningsprocedur.6 Både Barthes och Origenes beskriver sina texter som nät, väv eller 
textur. Men Barthes mobiliserar nätmetaforiken för att åskådliggöra textens centrifug- 
ala rörelse. Betydelsen, ämnet, sanningen - påstår han i Le Plaisir du texte - upplöses i 
textens vävnad ”telle une araignée qui se dissoudrait elle-méme dans les sécrétions 
constructives de sa toile”.7 Origenes däremot ger nätbilden en enande, centrerande 
funktion. Han jämför bibelläsama med fiskar som ”blir omslingrade av Skriftens 
nätverk, runtom fasthållna och insnörda, så att de inte längre kan fly”.8 Genom 

1 Jfr de Lubac, Catholicisme, 123ff; förf:s Geist, 169ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 62ff; Daniélou, 
Origéne, 145ff; de la Potterie, 223ff; Deman, 63ff.

" Origenes dynamiska skriftuppfattning diskuteras i de Lubac, Geist, 169ff, 409ff och passim; Daniélou, 
Origéne, 145ff; förf:s Histoire, II, 249ff; Welsersheimb, 405ff.

’ Jfr Barthes, ”Texte”, 1681 ff; förf:s ”La Mort”, 494; förf:s ”De l’CEuvre”, 1213ff.
J Origenes, De Principiis 4,10 (PG 11,361). Jfr även förf:s skrifter: Contra Celsum 4,38 (PG 1 l,1085ff): 

Commentaria in Epistolam ad Romanos 5,1 (PG 14,1007f); Commentaria in Evangelium secundum 
Matthaeum 14,12 (PG 13,1212): Homiliae in Genesim 9,1 (GCS 6,86f).

5 Jfr Origenes skrifter: Commentaria in Evangelium Ioannis 2,4 (PG 14,116), frag (PG 14,189ff); 
Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 10,5 (PG 13,845), frag (PG 17,289).

6 Jfr Origenes skrifter: Homiliae in Exodum 5,1 (GCS 6,184); Homiliae in Genesim 12,5 (GCS 6.112); 
Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 12,3 (PG 13.980F); Commentaria in Epistolam ad 
Romanos 4,2 (PG 14,968f); De Principiis 4,8ff (PG 1 l,356ff), 4,14f (PG 1 l,372ff): Homiliae in Numeros 
9,7 (GCS 7,63f), 11,1 (GCS 7,77).

7 Barthes, ”Le Plaisir”, 1527. Jfr även förf:s ”Texte”, 1683f; förf:s ”De l'(Euvre”, 1215: förf:s "S/Z”, 
562f.

8 Origenes, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 10,12 (PG 13,861 ff). Origenes och de 
övriga patristiska författarnas nätsymbolik diskuteras i L Eizenhöfer, ”Die Siegelbildvorschläge des 
Clemens von Alexandrien und die älteste christliche Literatur”, Jahrbuch fiir Antike und Christentum 3 
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nätverkets centripetala mekanismer dras ftskama/bibelläsama in mot Skriftens absoluta 
betydelsecentrum, som är den uppenbarade, människoblivne Logos.9 Trots alla sken
bart poststrukturalistiska drag har Origenes skriftuppfattning - liksom hela den kristna 
systemreferensen - en underliggande koncentrisk, meningsfixerad struktur. Genom 
denna ofrånkomliga Logos-centrism placerar den sig på stort avstånd från Barthes och 
Kristevas semiotiska textsyn och desto närmare den hermeneutiska, betydelse- och 
tolkningsinriktade textteorin.

(1960), 62; H Rahner, "Navicula Petri. Zur Symbolgeschichte des römischen Primats", Zeitschrift fur 
katholische Theologie 69 (1947), lOff, 14ff.

9 Jfr Origenes, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 10,8f (PG 13,853ff).
10 Jfr Nemoianu, 3ff, 7ff, 12f och passim.
11 Ibid, 4f, 12.
12 MA O'Neil, "Max Jacob - Meditation as Play”, i: Plav, Literaturę, Religion, 129.
13 Ibid, 130.
14 Ibid. 136.

Ska systemreferensens struktur, kan man undra, få styra valet av studiens intertextu
ella metod? Låter sig inte de centripetala kristna uppenbarelsekälloma kombineras med 
vilket intertextualitetsbegrepp som helst? Belysande i dessa frågor är antologin Play, 
Literaturę and Religion. Essays in Cultural Intertextuality. I den inledande essän 
uppmärksammar Virgil Nemoianu en rad likheter mellan det poststrukturalistiska 
skriftbegreppet och uppenbarelsekällomas dialogiskt-semiotiska textualitet. Alla 
sådana överensstämmelser, hävdar han, banar väg för undersökningar som förenar 
kristna intertexter och poststrukturalistiska, semiotiskt baserade läsarter. Antologin i 
sin helhet vill demonstrera att sådana kristet-poststrukturalistiska kopplingar är både 
möjliga och fruktbara.10 Men att det inte är helt lätt att kombinera den kristna system
referensen med den poststrukturalistiska intertextualitetsteorin visar redan Nemoianus 
inledning. Han uppmanar till semiotiska studier samtidigt som hans egen diskurs 
ständigt söker sig mot semantiskt-hermeneutiska begrepp: ”meaning”, ”target and 
center” etc.11 Denna rörelse mot det semantiskt-hermeneutiska framträder ännu 
tydligare i antologins enskilda bidrag. Mary Anne O’Neil exempelvis tar upp den 
franske kubisten och surrealisten Max Jacob, som genom sitt slumpmässiga skrivsätt 
starkt tangerar den poststrukturalistiska estetiken. Men då Jacobs texter i O’Neils essä 
ställs mot den kristna systemreferensen, får de genast en fixerad mening. Jacobs 
ansvarslösa nonsenslekar har, påstår O’Neil, ”a serious purpose”1’, döljer ”a calm 
prayer”13 och leder ”to a more profound understanding of truth”.14 Denna djupare tro 
försöker O’Neil rekonstruera med en hermeneutiskt inriktad intertextualitetsanalys.

Det ligger nära till hands att försöka förklara antologins instabila diskurs med 
bristande metodmedvetenhet. Men frågan är om de oplanerade glidningarna från post- 
strukturalistisk till hermeneutisk intertextualitet inte döljer en djupare metodologisk 
lag. Som flera moderna hermeneutiker visat fordrar den kristna systemreferensen - 
vare sig den är patristisk, skolastisk eller nyteologisk - ett betydelsefixerat, hermen
eutiskt analysförfarande. Så fort en text uttalar sitt ja till uppenbarelsen, får den, 
resonerar dessa hermeneutiker, sitt absoluta centrum i Logos och förvandlas till en 
betydelsemättad, tolkningskrävande förvaringsplats för ”vad som har blivit dig betrott” 
(1 Tim 6:20). Den kan visserligen sprida sig åt olika håll, öppna otaliga semantiska 
koder eller mobilisera ett rent negativt bildspråk, men Kristus otranscenderbara 
horisont sätter in de decentrerande rörelserna i ett övergripande centrerande samman- 



1.2.2 Den antropologiska systemreferensen och hermeneutiken 99

hang, infogar de skilda koderna i Guds outgrundliga frälsningsordning och laddar de 
negativa bildema med en underliggande positiv innebörd. Var och en av dessa Logos- 
centrerade mekanismer ger ett starkt stöd åt en hermeneutisk, tolkningsinriktad inter
textualitet.15

15 Jfr t ex W Magass, "Credo - Vom Bekenntnis zum Resultat”, i: Text und Applikation, 423ff; förf:s 
”Theologische Bemerkungen zu Paul Valéry Le Cimetiére marin", i: ibid, 263ff; O Marquard, ”Felix culpa? 
- Bemerkungen zu einem Applikationsschicksal von Genesis 3”, i: ibid, 53ff; W Pannenberg, "Frage und 
Antwort - Das Normative in christlicher Uberlieferung und Theologie”, i: ibid, 413ff; H R Jauss, ”Die 
Mythe vom SUndenfall (Gen. 3) - Interpretation im Lichte der literarischen Hermeneutik”, i: ibid, 3Off; 
förf:s "Einleitung”, i: ibid, 250ff samt de övriga teologiska och litteraturvetenskapliga bidragen i bandet. 
Särskilt intressant är Marquards och Pannenbergs diskussion kring "singulariserande” vs ”pluraliserande” 
hermeneutik. Trots sina divergerande uppfattningar är de båda forskarna överens om att den kristna 
systemreferensen konstituerar enande, otranscenderbara betydelsecentra; jfr O Marquard, "Schwacher 
Trost”, i: Text und Applikation, 119ff; W Pannenberg, ”Einleitung”, i: ibid, 20ff; förf:s ”Zu 2. Kor. 12,9 
(Replik auf Odo Marquard: 'Schwacher Trost’)”, i: ibid, 125ff. Den kristna systemreferensens centrerande 
aspekt framhävs även av nyteologema; jfr t ex M-D Chenu, "Dziennikarstwo a teologia” (Journalistik och 
teologi), i: förf:s Wybór pism, 250f. På ett liknande sätt fungerar bl a den marxistiska systemreferensen. I 
The Political Unconscious noterar Jameson att marxisten betraktar historien som "untranscendable limit” 
(ibid, 100), "final perspective” (ibid, 99), "absolute horizon of all reading and all interpretation” (ibid, 17), 
"interpretive code that includes and transcends all the others” (ibid, 100).
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I ett intressant tolkningsexperiment applicerar forskarna kring seminariet ”Poetik und 
Hermeneutik” den kristna systemreferensen på Paul Valérys ”Le Cimetiére marin”. 
Dikten får omgående liturgiska övertoner, assimilerar en rad gängse kristna symboler 
och förvandlas friktionsfritt till en apofatisk utsaga om ”Aufschwung mit den Mitteln 
der mortificatio”.1 2 Experimentet avslöjar den applikativa hermeneutikens metodiska 
begränsningar. Valéry skrev ”Le Cimetiére marin” som en demonstration av sin 
antihermeneutiska poetik. Hans dikt skulle inte förkunna något budskap eller dölja 
någon inre mening. ”Mes vers”, deklarerade Valéry provokativt, ”ont le sens qu’on leur 
préte”." Genom att förse dikten med en fixerad betydelse våldför sig den hermeneutiska 
intertextualiteten på den litterära textens inskrivna intention. Hermeneutiken visar sig 
vara oförmögen att respektera diktens antiinterpretativa hållning och tvångsanpassar 
den till sitt eget betydelsebundna credo. Hur ska denna hermeneutikens diktatoriska 
meningsfixering hanteras i en konkret tolkningspraxis? En möjlighet är att söka stöd i 
den filosofiska tolkningsteorin. Som bl a Hans-Georg Gadamer och Giinther Buck 
understrukit är ”hermeneutischer Nihilismus”3 en i grunden ohållbar teoretisk position. 
Just genom att fömeka tolkningen gör sig Valérys dikt till föremål för fruktbar 
tolkning. Den applikativa hermeneutiken våldför sig möjligen på poetens deklarerade 
estetiska intention men underordnar sig desto mer textens egen tolkningsbjudande 
struktur. Till svagheterna i Gadamers och Bucks resonemang hör att de försöker lösa 
litteraturens konkreta frågor med att formulera en abstrakt, allmängiltig lag. Som bl a 
Peter Szondi visat är det endast den berörda texten själv som kan bestämma i vilken 
grad den öppnar sig för hermeneutisk tillämpning.4 Ett annat och bättre sätt att hantera 
den hermeneutiska intertextualitetens meningsfixering är därför att undersöka 
Trotzigtextemas egen hållning till hermeneutiken. Först ska Trotzigs explicita estetiska 
uttalanden, därefter Dykungens dotter själv, direkt tillfrågas om de önskar en 
hermeneutisk behandling av romanen.

Magass, ”Theologische Bemerkungen”. 265. Jfr även ibid, 263ff; W Pannenberg, ”Der Cimetiére 
marin als religiöse Dichtung”, i: Text und Applikation, 269ff; Jauss, ”Einleitung”, 250ff.

2 P Valéry, "Commentaires de Cltarmes", i: förf:s (Euvres. red J Hytier, Paris 1957ff, I, 1509. Jfr förf:s 
”Au Sujet du Cimetiére marin", i: ibid, I, 1496ff: G Buck, ”Ubereinige Schwierigkeiten beim Versuch, den 
Cimetiére marin zu interpretieren”, i: Text und Applikation, 274ff; A Haverkamp, ”Valéry in zweiter 
Lektiire - Poetische Konstruktion und hermeneutische Tradition im Cimetiére marin", i: ibid, 34lff.

’ Gadamer, 90. Jfr Buck, ”Ober einige Schwierigkeiten”, 274ff; Jauss, "Einleitung”. 252ff.
J Jfr Szondi, Einfiihrung, 12ff, 34, 185ff och passim: Bollack, 371 ff. 382ff.
5 U Olsson, [rec av] "Christina Bergil, Mörkrets motbilder. Tematik och narration i fem verk uv Birgitta 

Trotzig", Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning 118 (1997), 161.
6 Ibid. 162.

Av Trotzigforskama är det framför allt Ulf Olsson och Carin Franzén som diskut
erat förhållandet mellan författarinnans estetik och hermeneutiken. Med hänvisning till 
Trotzigs självbiografiska artikel ”Dikt och ideologi. Hållpunkter” hävdar Olsson att 
hon i sin estetik utmanar ”hermeneutiken, tolkningen: översättligheten”.5 Denna 
antihermeneutiska hållning gör, resonerar han, hennes texter svårförenliga med en 
hermeneutisk tolkningsprocedur och framtvingar ett intertextualitetsbegrepp som har 
”med textualitet att göra, hur texten blir till, med texten som produktion”.6 De av 
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Olsson kursiverade begreppen - ”textualitet”, ”produktion”, ”text” - tillhör Kristevas 
och Barthes begreppsrepertoar. Enligt Olsson pekar alltså Trotzigs estetiska uttalanden 
snarare mot Kristevas semiotiska än mot Stierles hermeneutiska intertextualitet.

I sin plädering för Trotzigs antihermeneutiska hållning åberopar Olsson hennes 
modernism. Hela den modernistiska estetiken är, menar han, till sin kärna antihermen- 
eutisk och inställd på semiotisk produktivitet snarare än på semantiskt reproducerande.7 
Den blinda fläcken i Olssons resonemang är själva termen modernism. I den litteratur
vetenskapliga diskursen har termen fått en svindlande polysemi och använts om vitt 
skilda estetiska företeelser, som inte nödvändigtvis har en betydelsefientlig attityd.8 
Olsson utnyttjar begreppets svaga semantiska motståndskraft och förser det med en 
närmast poststrukturalistisk innebörd.

7 Jfr ibid, 161, 164ff.
8 Jfr t ex P Luthersson, Modernism och individualitet. En studie i den litterära modernismens 

kvalitativa egenart, Stockholm-Stehag (2) 1993, 9ff; de Man, Blindness and Insight, 142ff.
’ Jfr C Franzén, ”Etiken i Birgitta Trotzigs poetik”, Aiolos. Tidskrift for litteratur, teori och estetik 

7/16-17 (2001), 23ff; förfts ”1 begynnelsen var ordet”, 71 ff.
10 Ibid, 33.
11 Jfr C Franzén, ’”En oetisk öppning av etiken. En våldsam öppning’ - om dekonstruktionens etik och 

litteraturens”, Tidskrift för litteraturvetenskap 30/3 (2001), 58ff; förf:s ”1 begynnelsen var ordet”, 74, 79ff 
och passim.

12 Jfr t ex Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 363; Pleijel, 16.
13 Friedrich, 47; jfr ibid, 45ff.
14 Ibid, 48.
15 Ibid. 49.

Även om Carin Franzén är mycket försiktigare än Ulf Olsson med att avvisa 
hermeneutiken - termerna mening och tolkning återkommer ett flertal gånger i hennes 
Trotziguppsatser9 - tenderar också hon att privilegiera semiosismomentet i författar
innans deklarerade poetik. Signifianten sätts före signifién, betydelseproduktionen före 
betydelsen, den defamiliariserande effekten före representativiteten, tecknets överflöd 
före verklighetens betydelseöverskott etc. Föga överraskande söker Franzén stöd för 
sin poetikuppfattning snarare i Trotzigs formupplösande prosalyrik än i hennes i hög 
grad mimetiska epik. De gånger Trotzigs egna poetologiska utsagor gör motstånd mot 
den semiosispräglade modemismförståelsen är Franzén mer beredd att göra författar
innan till en ”tidig postmodernist”10 än att ompröva sitt modemismbegrepp - eller helt 
enkelt problematisera Trotzigs modemistiskt-postmodema identitet. Termerna dekon- 
struktion, dekonstruera, dekonstruktiv etc - jämte andra typiska inslag i Derridas och 
Kristevas idésfär - aktualiseras ständigt när Franzén tolkar Trotzigs poetologiska 
utsagor.11

Birgitta Trotzig har visserligen flera gånger betecknat sig som modernist.12 Men om 
man förstår modernismen som ett antihermeneutiskt, antilogocentriskt, retoriskt- 
semiotiskt fenomen, får hennes estetik snarare klara förmodemistiska drag. I sitt 
klassiska verk Die Struktur der modemen Lyrik visar Hugo Friedrich att modernismens 
betydelsespridande linje växer fram ur ”Eiterungen eines absterbenden Christen- 
tums”.13 Då dikten, menar Friedrich, förkastar sitt ”Schema platonischer und christlich- 
mystischer Herkunft”14 och försjunker i ”leere Idealität”15, avlöses de gamla betydelse
centra av den tomma, decentrerade, icke-föreställande formen. På ett liknande sätt 
beskrivs modernismens genes av en lång rad kritiker och forskare som Paul Bourget, 
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Walter Benjamin, Harold Bloom och Hans Robert Jauss.16 Trotzig förkastar aldrig 
kristendomen utan uppfattar sig som en religiös författare och omsätter - som Franzén 
själv medger - ”modernismens via negativa till en via dolorosa”.l7 Detta grund
läggande ja till uppenbarelsen ändrar radikalt Trotzigtextemas hermeneutiska villkor 
och resulterar i en estetik som befinner sig milslångt från Kristevas, Barthes - och Ulf 
Olssons - förståelse av begreppet modernistisk poetik.

16 Jfr t ex Jauss, Ästhetische Erfahrung, 854ff; W Benjamin, Das Passagen-Werk (förf:s Gesammelte 
Schriften, red R Tiedemann, H Schweppenhäuser m fl, Frankfurt/M 1972ff, V), 86 (A2,2), 109 (A 13), 424f 
(J6O,7), 454 (J74.2), 576 (N2a,2), 677 (Sla.5): förf:s ”Das Paris des Seeond Empire bei Baudelaire”, i: 
förf:s Gesammelte Schriften, 1, 524ff. 559, 562: förf:s "Uber einige Motive bei Baudelaire”, i: ibid, I, 638ff: 
förfrs "Zentralpark”, i: ibid, 1. 676 (nr 27), där Benjamin sammanför modemiteten/modemismen med 
erfarenheten av Guds död och kristendomens förfall: Bloom, Ruin the Sacred Truth, 145ff och passim: 
Madsen, 126f: G H Hartman, Criticism in the Wildemess. The Study of Literaturę Today, New Haven- 
London 1980, 66f, 72ff; de Man, Blindness and Insight, 176ff.

17 Franzén, ”1 begynnelsen var ordet”, 81.
18 Jfr Kristeva, Semeiotike, 144; Barthes, "S/Z”, 559.
19 B Trotzig, ”Språk och identitet”, i: förf:s Jaget och världen, 28f. Jfr förf:s Ett landskap, 8. 36. Denna 

verklighetsaspekt i Trotzigs deklarerade estetik noteras bl a i Franzén, ”Etiken i Birgitta Trotzigs poetik”. 
33, 38; förf:s ”1 begynnelsen var ordet”, 72f: William-Olsson, 177.

20 B Trotzig, "Omkring modernismens existens", i: förf:s Jaget och världen, 17, 20.
Trotzig, ”Till det levandes lov”, 45; förf:s "Omkring modernismens existens”, 17: förf:s "Artur 

Lundkvist”, 145: förf:s ”Kvinnan som gav livet för en blick”, i: förf:s Porträtt, 203; förf:s "modernism”. 9. 
Trotzig har formulerat sin estetik först och främst i polyfon dialog med sina "vägvisare". I "Till det 
levandes lov” skriver hon att hon åstadkommer "en tolkning av mig själv via Ahlins formuleringar” (ibid. 
29). En liknande tolkningsstrategi utvecklar hon även i sina andra porträttessäer: jfr K Bak, ”Program och 
porträtt. Birgitta Trotzigs poetologiska strategier”, i: Fragmente einer skandinavischen Poetikgeschichte. 
red H Uecker, Frankfurt/M etc 1997, 122ff.

Trotzig, "Som ett bam - och mot döden” (texten publicerad samma år som Dykungens dotter).
23 Trotzig & Lönnebo, 15.
2J Jfr t ex Barthes, "De l’(Euvre”, 1214f.
’5 B Trotzig, "Paul Celan: Skärvor, gåtfullt levande”, i: förf:s Jaget och världen, 55, 57: förf:s [tal vid 

prisceremonin], i: "Nobel 1996”, prod B Holmberg, Sveriges Television, TV 1 10.12.1996. Jfr förf:s "Artur 
Lundkvist”, 147f.

I den poststrukturalistiska textualitetsteorin finns inget utanför texten.18 19 I Trotzigs 
estetik däremot fungerar språket som en ”verklighetstillägnelse”, genom vilken det 
mänskliga subjektet når ”kontakt med omvärlden” och tilltalar ett annat mänskligt 
subjekt. Modernismen vidareutvecklar, menar Trotzig, dessa grundläggande språkliga 
funktioner. Den ”uppstår ur kommunikationsbehov” och ställer frågan ”om verklig
heten på allvar”.20 Alla de stora modemister hon i sina porträttessäer betraktar som sina 
vägvisare står enligt henne i en levande relation till omvärlden: Ahlin har ”verkligheten 
kär”. Södergran skapar ”ett nytt verklighetsförhållande”, Lundkvist sammanfattar 
”världens helhet och helhetsöde”, Achmatova försvarar en '”trohet mot verkligheten’ - 
i dess hela djup”, Lindegren gestaltar ”den modema människans vandring genom sin 
verklighet” och fångar in ”denna verklighets rikedom”.-1 * Om sina egna böcker hävdar 
Trotzig att de är ”en hjälplös människas försök att nå verkligheten, utforska den, 
fördjupa sig i den, tillägna sig den, upprätta någon sorts levande förhållande till den".” 
Det finns ingenting i dem ”som inte finns i verkligheten. De är ju blandade så som det 
är”.23 Medan Kristeva och Barthes följer linjen från liv till text24, visar Trotzig hur 
modernistiska texter blir ”en livsväg”, gestaltar en ”livsprocess”, en "livshållning”, en 
"livskänsla”, en ”livsbild” och når en punkt där dikten inte är ”konst utan liv”.25
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Poststrukturalistemas textuella verklighet har inget djup, inga prioriterade fält, inga 
absoluta sammanhang.261 Trotzigs estetik däremot har den värld som texten bygger sin 
relation till sin ”underström” och ”livsåder”, sin ”yttersta grund”, sina ”dolda skikt”, 
sin ”glödande verklighet av tredje graden”.27 Denna djupare verklighetsnivå beskrivs 
visserligen i dynamiska termer, som kan leda tanken till poststrukturalismen - 
sammansatthet, sammanflätning, splittring, kaos, mångtydighet etc28 - men termerna 
får hos Trotzig en helt annan innebörd än exempelvis i Barthes eller Kristevas skrifter. 
Medan Barthes kaos saknar skillnader, konflikter och binära oppositioner29, 
struktureras Trotzigs kaosvokabulär av grundläggande spänningar och motsatser - 
mellan förnedring och tillblivelse, skuld och kärlek, ”det ondas existens” och ”Guds 
existens”30 - som både upphävs och transcenderas i vissa absoluta centra. Medan 
Barthes ser sina nät- och kaosbilder som kvalitativt neutrala metaforer31, blir de för 
Trotzig ett slags inre, ”sannare” mönster: ”en grundupplevelse”, en ”ursprungsroll”, en 
urscen.32

26 Jfr Barthes, ”Texte”, 168lff; förf:s ”Le Plaisir”, 1498ff; Kristeva, Semeiotiké, 160ff.
27 Trotzig, ”modernism”, 12; förfis ”Myten och människan”, 24; förfis ”Själar”, 11; förf:s ”Tömrosa”, 

143; förf:s ”Dostojevskij”, 127.
28 Jfr t ex B Trotzig, ”Rainer Maria Rilkes Duinoelegi nr 7”, i: förfis Porträtt, 180; förfis ”Till det 

levandes lov”, 42; förf:s ”Dostojevskij”, 130.
29 Jfr t ex Barthes, ”Le Plaisir”, 1501 f; Kristeva, Semeiotiké, 149ff.
30 Trotzig, ”Dostojevskij”, 140. Jfr förfis ”Till det levandes lov”, 41; förfis ”Själar”, 11.
31 Jfr t ex Barthes, ”De l’(Euvre”, 1215f; förfis ”Texte”, 1681 ff.
32 B Trotzig, ”Rilke”, i: förfis Porträtt, 173; förfis ”Kvinnan som gav livet för en blick”, 206. Jfr förfis 

”Dostojevskij”, 137.
33 Jfr Barthes, ”S/Z”, 558ff, 562ff; Kristeva, Semeiotiké, 160ff.
34 Trotzig, ”Karl Vennberg”, 209, 211. Jfr även ibid, 215. Att Trotzig söker sig mot en djupare, 

verkligare, förseglad realitet noteras bl a i William-Olsson, 177; Franzén, ”Etiken i Birgitta Trotzigs 
poetik”, 27.

35 Trotzig, ”Kvinnan som gav livet för en blick”, 206.
36 Trotzig, ”Rilke”, 173f.
37 Trotzig, ”Nobel 1996”.
38 Jfr Kristeva, Semeiotiké, 113ff; Barthes, ”La Mort”, 492f; förfis ”De 1’CEuvre”, 1212ff.

I poststrukturalistemas textualitetsteori är texten ett bekymmerslöst, okontrollerbart 
spel.33 I Trotzigs poetik däremot strävar den mödosamt mot verklighetens under
liggande livsmönster. En nyckelroll i hennes estetiska kommentarer spelar avkläd- 
ningens vokabulär. Modernisten Vennberg utvecklar sig, menar hon, från ”den alltför- 
vackra masken” mot en känslighet som är naken, ”oförklädd, avklätt mångskiktat” och 
därmed lyhörd för världens essens.34 Achmatova lägger ”raffinerat glidande roller” åt 
sidan och blir ”den elementära mänskliga sorgens arketyp”.35 Rilke börjar med ”utsökt 
valda kostymeringar” men lyckas genom sin kompromisslösa ”personlighetsavklädsel” 
skapa den nakna, elementära ”stora sången om existensen”.36 Szymborska vill visser
ligen aldrig avstå från ”rollbyten” och ”rollspel”, men denna hennes ”yta” döljer ett 
”mysterium” som fungerar som ett hela nationens ”reningsverk”.37 Trotzigs modem- 
ismbegrepp följer alltså en klassiskt kristen linje, som är en syntes av Platons idealist
iska rörelse mot det bestående, fördolda, essentiella och Paulus kenotiska rörelse mot 
det utblottade, självutlämnande, naket-existentiella.

Poststrukturalistemas text är en tom retoriskt-semiotisk akt.38 Trotzigs text däremot 
får betydelse i mötet med den avskalade, essentiella verkligheten. Redan i Ett landskap 
hävdar hon att poesin ”ger kunskap - om en människas förhållande till det som inte är 
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han själv, hans 'objekt’”.39 I essän ”Dikt och samhälle” tillägger hon att varje 
konstverk vill förmedla denna väsentliga kunskap genom att upprätta en semantisk 
kontakt, ”en förståelse mellan sig själv och omvärlden”.40 I ett enkätsvar i tidskriften 
Komma betraktar hon denna förståelse som konstens främsta angelägenhet och betonar 
att ”för konsten är det betydelserna och ingenting annat det handlar om”. Dessa 
betydelser ”försiggår, kan gripas, i konstverket och bara där”, men de ”har sina rötter i 
och riktar sig mot verkligheten utanför”.41 I artikeln ”Öga och minne” inser Trotzig att 
de betydelser konstnären registrerar och kommunicerar är inbegripna i en dynamisk 
process. Hans roll är inte bara att tillskriva ”ord betydelser och sammanställningar av 
ord övergripande betydelser” utan också att genom dessa betydelser ge ”nya idéfakta” 
och visa ”en ny verklighetsbild”.42 Modernismen gör enligt Trotzig inte avkall på 
konstens kunskapsförmedlande och förståelseskapande intention. ”Det är ingen tvekan 
om”, skriver hon, ”att Rilkes dikt har ett 'innehåll’ som inte kan begränsas till ’det 
estetiska”’ utan går ”långt ut över det berömda intresselösa välbehagets upplevelser”.43 
Denna litteraturens semantiska mening knyter Trotzig huvudsakligen till antropologisk 
problematik. Konsten, menar hon, är ett slags ”kunskapsmedel, grundforskning 
beträffande den mänskliga situationen. Det finns ingen konst som inte handlar om ett 
engagemang i det mänskliga”.44 Modernismen har inte heller i detta avseende ”kommit 
med något absolut nytt”; dess företrädare har ”i själva verket gått i cirkel i skogen och 
kommit fram till samma punkt, som diktare alltid gjort”.45 Vennberg och Lindegren vill 
”upptäcka och förklara människan och hennes tillvaro”, Achmatova förmedlar 
”mänsklighetens elementära upplevelser”, Zagajewski eftersträvar människolivets 
”elementära och bottenlöst innehållsdjupa syntes”.46 1 debattartikeln ”Den moderna 
romanen” betonar Trotzig att den nutida romanen på samma sätt som ”den realistiska 
artonhundratalsromanen” försöker förstå och gestalta ”'människans villkor”’.47

39 Trotzig, Ett landskap, 38f. Jfr även ibid, 36: "I den meningen finns det ingenting som man kan kalla 
en objektslös eller i sig själv abstrakt konst”.

4,1 B Trotzig, "Dikt och samhälle", Bonniers Litterära Magasin 32/8 (1963), 641.
41 B Trotzig, [svarpå] "Kritiken, en enkät”. Komma 2/1 (1967), 11.
42 B Trotzig, "Öga och minne", i: förf:s Jaget och världen, 75.
43 Trotzig, "Rainer Maria Rilkes Duinoelegi nr 7”, 181.
44 Trotzig, "Kritiken, en enkät”, 12.
45 Trotzig, "modernism", 13.
46 Ibid, 10; förf:s "Zagajewski”, 189; förf:s "Achmatova”, i: förf:s Porträtt, 193.
47 B Trotzig, "Den moderna romanen”. Bonnniers Litterära Magasin 30/5 (1961), 370. I sitt svar på 

Komma-enkäten ("Kritiken, en enkät”. 12) konstaterar Trotzig att även den mest experimenterande konsten 
befinner sig "bland mänskliga attityder och kunskapstecken”.

4S Jfr Barthes. "S/Z". 558ff.

Denna litteraturens antropologiska betydelseutforskning och betydelseförmedling 
betraktar Trotzig långt ifrån som några enkla och friktionsfria procedurer. Genom det 
litterära ordets meningsskapande och meningskommunicerande ambition hamnar enligt 
författarinnan både texten och dess uttolkare i en allvarlig kris, som visserligen alstrar 
uttrycksformer som liknar den poststrukturalistiska meningskrisens men som har en 
helt annan genes. Att förstå denna kris poststrukturalistiskt - som exempelvis Ulf 
Olsson gör - innebär att utgå från symptomen och inte från de inre sjukdomsorsakerna. 
Både Barthes och Trotzig framhäver varje texts och varje tolknings labilitet. Men 
medan textens kris hos Barthes har sin grund i tecknets decentrerande spridning48, 
beror den i Trotzigs estetik på att de djupaste livsmönstren ”bara kan formuleras - och 
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det ytterst ofullständigt - i analogier”49 50 och framtvingar ”via negativas, det ständiga 
uppbrottets” skrivsätt. Medan mottagarens kris hos Barthes beror på ett slags textuell 
arvsynd, som innebär att läsaren från allra första början är ”une pluralité d’autres 
textes, de codes inftnis”51, har motsvarande kris hos Trotzig existentiellt-metafysiska 
orsaker och blir ”all mänsklig meddelelseförmågas och kärleksförmågas, alla 
mänskliga verklighetsförhållandens kris”.52 Det är således inte den poststrukturalistiska 
semiotiken utan den kristna antropologin som Trotzig utpekar som meningskrisens 
djupaste förståelsehorisont. Hon talar inte om betydelsens sönderfall utan om dess 
transcendens, som varken det ändliga textuttrycket eller den synddrabbade, hjälplösa 
uttolkaren kan göra rättvisa åt. Hennes text- och tolkningskris är en variant av den 
existentiellt-kunskapsteoretiska inkommensurabilitet mellan urbild och avbild, 
mysterium och symbol, skapare och skapelse, som är all teologis, all religiös konsts, 
vaije troende människas kris.53

49 Trotzig, ”Till det levandes lov”, 30.
50 Trotzig, "Karl Vennberg", 209f. Jfr förf:s Ett landskap, 39f; förf:s ”Prosatext”, 249; förf:s ”Ingemar 

Leckius. Största motståndets lag”, i: förf:s Porträtt, 100.
51 Barthes, "S/Z”, 561.
52 Trotzig, ”Till det levandes lov”, 31.
53 Jfr D 3001; Origenes, De Principiis 4,lff (PG 11,341 ff); de Lubac, O naturze, 38ff, 73ff, 85ff; Chenu, 

St Thomas d'Aquin, 34ff; Congar, La Foi, 18ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 75ff.
54 Jfr Origenes skrifter: In Matthaeum sermo 38 (GCS 11,72); Exegetica in Psalmos 80,1 (AS 3,135); 

Commentarium in Canticum canticorum 3 (GCS 8,216); Commentaria in Evangelium Ioannis 1,6 (PG 
14,29ff), 9,6 (GCS 4,534), 13,46 (PG 14,481); Homiliae in Numeros 9,7 (GCS 7,63f); Homiliae in Genesim 
12,5 (GCS 6,112); Contra Celsum 3,33 (PG 11,961).

55 Trotzig, ”Rainer Maria Rilkes Duinoelegi nr T', 181.
56 Jfr t ex Origenes, In Matthaeum sermo 38 (GCS 11,72); förf:s Homiliae in Genesim 9,1 (GCS 6,86f); 

förf;s De Principiis 4,7 (PG 1 l,353ff), 4,10 (PG 1 l,361ff), 4,15ff (PG 11,373ff), 4,27f (PG ll,401ff)och 
passim; Szor.di, Einfiihrung, 195ff och passim; förf:s Hölderlin-Studien, 9ff och passim.

57 Trotzig, ”Rainer Maria Rilkes Duinoelegi nr T', 181. Denna positiva attityd till hermeneutiken 
framskymtar i flera av Trotzigs uttalanden i estetiska frågor; jfr t ex Ett landskap, 37; "Till det levandes 
lov”, 29; ”Dikt och samhälle”, 641.

58 Jfr t ex Guardini, Sprache, 35ff; de Lubac, Le Drame, 392ff och passim; Berdjajev, Mirosozertsanije 
Dostojevskago, 7ff; förf:s O russkich klassikach, 23ff, 54ff och passim; Evdokimov, Dostotevsky. 33ff och 
passim: L Sjestov, Dostojevskij i Nitsje. Filosofija tragedii. Dostoiewski und Nietzsche (Dostojevskij och 
Nietzsche. Tragedins filosofi), Berlin 1922, 62ff, 70ff, 87ff och passim.

Den kristna inkommensurabiliteten mellan betydelse och uttryck försätter enligt 
Origenes uttolkaren i en prekär situation. A ena sidan gör denna oförenlighet 
tolkningen till ett svårt och riskfyllt företag, å andra sidan ifrågasätter den inte 
hermeneutiken som sådan utan framtvingar och legitimerar i stället dess existens.54 Ett 
motsvarande förhållningssätt till hermeneutiken visar Trotzigs modernistiska estetik. 
Hon noterar i och för sig att Rilke förblir ”(liksom all stor poesi) på en gång begriplig 
in i varje fiber och fullkomligt obegriplig - språket och känslan rör sig före, det vanliga 
tankelivets begreppsbildningar släpar sig haltande långt efter, på fel sida av vägen”.55 
Men efter dessa förbehåll - en vanlig topos hos hermeneutiker alltifrån Origenes till 
Szondi56 - kommer konstaterandet: ”Men trots detta, ett försök”.57 Det som därefter 
följer är inte någon poststrukturalistisk, retoriskt-semiotisk analys utan en 
hermeneutiskt-existentiell interpretation, som på många plan påminner om de modema 
katolska och ortodoxa tänkarnas - Guardinis, de Lubacs, Evdokimovs, Berdjajevs, 
Sjestovs - litteraturtolkningar.58 Trotzig vill varken beskriva diktens oändliga 
produktivitet eller betydelsens ofrånkomliga avdunstande utan betraktar Rilke som en 
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”livsvägvisare” och försöker rekonstruera textens ”livsomskapande innehåll”.59 I ”Den 
modema romanen” konstaterar författarinnan visserligen att den nutida konsten 
befinner sig i en djup epistemologisk kris, men hon tillägger att en människoförståelse 
”som man kan förnimma som väsentlig” inte är principiellt omöjlig utan kan sökas i 
”religionens modervatten”, i ”den religiösa erfarenhetstraditionen”, i ”det religiösa 
mysteriets verklighet”.60 Den kristna antropologin utpekas inte bara som den litterära 
meningskrisens yttersta förståelsehorisont utan också som dess säkraste botemedel. 
Enligt samma interpretativa schema tolkar Trotzig sina egna verk. Tillfrågad om betyd- 
elsestrukturema i Sjukdomen hänvisar hon inte till det litterära tecknets okontrollerbara, 
icke-parafraserbara ambiguitet utan levererar en klassiskt hermeneutisk, antropologiskt 
orienterad utläggning av romanens ”tema”, ”tendens” och ”problematik”.61

59 Trotzig, "Rainer Maria Rilkes Duinoelegi nr 7”, 181.
60 Trotzig, "Den modema romanen". 370.
61 Lagerlöf. "Skriva för att slå hål på ytan". Trotzig underkastar Dykungens dotter en likartad tolkning 

bl a i Nilsson, "’Den årstid där evigheten börjar”’: "Författarinna idag”. Medan Barthes försvarar 
tolkningens absoluta liberalitet (jfr t ex förf:s "De 1’CEuvre”, 1215f: förf:s "Texte”, 1686f) uttrycker Trotzig 
i TV-intervjun en tydlig skepsis mot de läsare som inte noterar romanens kristet-antropologiska innebörder.

6‘ 1 Läsningar av Intet försöker Anders Olsson skriva in Trotzigs estetik i den modernistiska 
nihilismens tradition; jfr ibid, 389ff. Detta kapitels granskning av hennes poetologiska utsagor visar att 
denna nihilism är av mycket begränsad räckvidd - den underordnas genomgående hennes Logos-centrerade, 
platonskt-paulinska grundsyn.

61 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 354. Författarinnans livsåskådningsbegrepp diskuteras i 
Wrede, 141.

67 Jfr t ex ibid, 354f, 356; Franki, ”Processa mot Gud"; Pleijel, 14.
65 Jfr B Trotzig, ”de två verklighetema”. Utsikt 3/6 (1950). 18ff; förf:s "Konstnären och djävulen”. 

Femtiotal 1/1 (1951), 4ff; förf:s "Den instinktiva esteticismen”, i: Varför skriver vi? Fjorton unga författare 
har ordet, red L Bergström, Stockholm 1953, 103ff.

66 Jfr Trotzig, "Dikt och samhälle”, 638ff.
67 Jfr Trotzig, "Omkring modernismens existens”, 16f.
68 Jfr Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 360.

Trotzigs modernistiska estetik är med andra ord inget betydelseupplösande och 
antihermeneutiskt tankebygge. Precis som många av de kristna konstnärer hon 
analyserar - Dostojevskij, Achmatova, ikonmålama m fl - följer hon en typisk 
platonskt-paulinsk linje och söker sig inte bort från meningen, subjektet, verkligheten 
utan - tvärtom - eftersträvar ett slags sannare, djupare, betydelsefullare hyper- 
realitet.62 I olika sammanhang har Trotzig betonat att hennes ”livsåskådning”63 och 
estetiska hållning utkristalliserades mycket tidigt och sedan dess inte genomgått några 
djupare omorienteringar.64 En viktig komponent i denna stabila grundövertygelse är 
just den platonskt-paulinska konstsynen. Trotzigs metalitterära utsagor vittnar 
visserligen om att hon ingalunda varit opåverkad av tidsaktuella poetologiska idéer. I 
programessäema från det tidiga 50-talet anknyter hon till Thomas Manns estetik.65 I 
”Dikt och samhälle” (1963) försvarar hon tesen om konstverkets autonoma enhet med 
element ur T S Eliots och nykritikemas litteraturteori.66 I artikeln ”Omkring 
modernismens existens” (1970) avlöses Mann och Eliot av Frankfurter Schule i Hans 
Magnus Enzensbergers populariserade fattning.67 I ”Dikt och ideologi. Hållpunkter” 
(1975) får Enzensbergers dialektik delvis lämna plats åt Jan Mukarovskys dynamiska 
strukturalism och formalistemas syn på det poetiska språket.68 Men alla dessa 
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varierande estetiska föreställningar som Trotzig anammat - och delvis släppt69 - under 
årens lopp skrivs konsekvent in i hennes platonskt-paulinska förståelsehorisont. 
Anpassningsarbetet sker inte alltid utan friktion. Eftersom de recipierade poetologiska 
idéerna i skiftande grad låter sig inordnas i hennes kristet-hyperrealistiska fundament, 
drabbas hennes estetiska texter inte sällan av olika typer av motsägelser. Men ingen av 
inkonsekvenserna förmår rubba hennes estetiks kristet-hyperrealistiska grund. Hur 
tolkningsskeptiska de aktuella inspiratörerna än är, tvingas de alltid foga in sig i det 
platonskt-paulinska ledet. Det sker även i ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, den artikel 
Ulf Olsson vill betrakta som Trotzigs antihermeneutiska programskrift.

69 I exempelvis ibid, 356, distanserar sig Trotzig från vissa tankar i sin Manninfluerade 50-talsestetik. 
Medan hon i en av sina första publicerade poetologiska deklarationer hävdar att konstnärens och diktarens 
uppgift är "i grunden asocial” (B [Trotzig] Kjéllen, [svar på] "enquéte”, Utsikt 3/1 (1950), 18), medger hon 
ett par decennier senare att en litterär text också kan ses som ”en samtidspolitisk pamflett” (förf:s ”Dikt och 
ideologi. Hållpunkter”, 359). I sitt svar på Komma-enkäten (”Kritiken, en enkät”, 11) noterar hon på ett 
motsvarande sätt att ett ”litterärt klimat av new-criticism-typ blir självförtärande”, trots att hon några år 
tidigare själv pläderat för några av nykritikens bärande idéer.

70 Ibid, 360.
71 Jfr B Trotzig, ”Hållpunkter, hösten 1975”, i: förf:s Jaget och världen, 103ff.
72 Jfr Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358f, 360ff.
73 Ibid, 359f, 363.
74 1 artikeln ”Konst för experter och folk - ett falskt dilemma” (Aftonbladet 7.7.1969) avfärdar Trotzig 

på ett motsvarande sätt oppositionen ”obegriplig” vs '”tillgänglig, öppen’” konst som "falsk”. Hon vänder 
sig visserligen mot ”[ijndoktrineringen” om konstens ”översättbarhet”, men angriper aldrig hermeneutiken i 
sig utan föreställningen om konsten som något ideologiskt kontrollerbart, ”lättsmält, lättförklarligt, lätt- 
översättligt”.

75 Jfr Olsson, ”Christina Bergil, Mörkrets motbilder”, 161.
76 Mukafovsky ifrågasätter varken betydelseinstitutionen eller hermeneutiken utan betraktar konstverket 

som en dynamiskt-dialektisk spänning mellan betydelsekonstituerande och betydelseupplösande element; 
jfr t ex J Mukafovsky, ”Nazywanie poetyckie a estetyczna funkcja języka” (Det poetiska benämnandet och 
språkets estetiska funktion), i: förf:s Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców (Bland tecken och strukturer. 
Valda skisser), red J Sławiński, Warszawa 1970, 23lff, 237ff; förfis ”Przyczynek do semantyki obrazu 
poetyckiego” (Bidrag till den poetiska bildens semantik), i: ibid, 241ff, 246ff; förf:s ”Semantyczna analiza 

I ”Dikt och ideologi. Hållpunkter” hävdar Trotzig förvisso att den ”översättlighet 
som stora områden av kritik och litteraturvetenskap bygger på, är faktiskt ingenting 
annat än en självnärande illusion”.70 Men dessa ord utgör inte en del av en universell, 
antihermeneutisk poetik utan uttalas i en bestämd situation och har en konkret adressat. 
Då Trotzig 1977 tryckte om denna text i antologin Jaget och världen ändrade hon titeln 
till ”Hållpunkter, hösten 1975”71, en markering av hållpunkternas tidsbundenhet. 
Artikeln gör sin huvuddistinktion inte mellan en hermeneutikvänlig religion och en 
antihermeneutisk poesi utan mellan polen religion/poesi och polen ideologi.72 Vad 
Trotzig menar med ideologi är i första hand tidens politiserade estetik. Hon distanserar 
sig från ”Stilen-Som-Är-Verkligheten”, förkastar kraven på en ”politiskt tydlig dikt” 
och opponerar sig mot försöken att reducera litteraturen ”till ideologi” och ”ideologin 
till ekonomi”.73 Mukafovsky och formalistema används alltså inte till en attack mot 
betydelseinstitutionen eller hermeneutiken i sig utan till en uppgörelse med det starkt 
reducerande, i första hand vulgärmarxistiska tolkningsperspektivet.74 Olsson medger 
visserligen att Trotzigs kritik först och främst riktar sig mot konstens ideologisering, 
men han sätter genast likhetstecken mellan ideologi och tolkning/hermeneutik75, vilket 
knappast har stöd i Mukarovskys estetik76 men däremot i den poststrukturalistiska 
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dogmatiken.77 En sådan poststrukturalistisk tolkning av ”Dikt och ideologi. Håll
punkter” motiveras knappast av själva artikeln. Trotzig drar inte samma slutsatser av 
den formalistiskt-strukturalistiska litteratursynen som exempelvis Kristeva78 utan 
bygger in Sjklovskijs och Mukarovskys teorier i sin kristet-hyperrealistiska grundupp
fattning. Poesin är, hävdar hon, den ”stora djup-kunskapsformen”, som tränger igenom 
det tillfälligt-ytliga för att fånga upp en ”totalaspekt på verkligheten” och berätta 
”sagor om liv och död”.79 Modernismen ifrågasätter inte denna betydelseförmedlande 
funktion utan vill ”bearbeta tankemöjlighetema, utvidga dem. Språkexperiment är 
också oundvikligen tanke- och livsexperiment”.80

utworu poetyckiego: 'Absolutny grabarz' Nezvala" (Semantisk analys av det poetiska verket: "Den absolute 
dödgrävaren” av Nezval), i: ibid, 279ff.

77 Jfr Barthes, "De 1'CEuvre’', 1213; förf:s "S/Z”, 558ff.
7B Jfr Kloepfer, 85ff, 90ff; Lachmann, "Dialogizität”. 60ff.
79 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 360f.
80 Ibid. 363.
81 Ibid, 359. Jfr även Pleijel, 6, där författarinnan säger sig uppleva "alla gamla konventioner i världen” 

som en konstnärlig belastning.
82 Trotzig, "Kvinnan som gav livet för en blick”, 206. Språkets och konstens dialogiska moment 

framhävs även i Trotzigs tidigare essäer (jfr förf:s ”Adelborg”, i: förf:s Porträtt. 7; förf:s "Gösta Oswald", i: 
ibid, 16f; förf:s "Språk och identitet”. 28; förf:s "Språket och murarna”, 53), men formuleras med en annan 
(positivistisk, personalistisk, strukturalistisk etc) vokabulär; jfr Bak, "Program och porträtt”, 123ff.

83 B Trotzig, "Jabés. Frågornas svar", i: förf:s Porträtt, 162.
84 Trotzig, "Karl Vennberg”, 211.
85 Grivel, "Théses préparatoires”, 245.
86 Trotzig, "Karl Vennberg", 208.
87 Jfr B Trotzig, Ordgränser, Stockholm 1968. 57.
88 En analys av Trotzigs andra 80- och 90-talsessäer skulle ge samma typ av resultat. Jämför exempelvis 

Trotzigs "Jabés" med Derridas Jabésläsning i hans L'Écriture et la différence, Paris 1967, 99ff.

Det kristet-hyperrealistiska grundkonceptets orubblighet i Trotzigs estetik fram
träder ännu tydligare i hennes poetologiska texter från 80- och 90-talet, där hon 
recipierar den uttalat antihermeneutiska poststrukturalismen. I ”Dikter och ideologi. 
Hållpunkter” följer hon den formalistiska defamiliariseringsteorin och betraktar de 
bebodda orden som ett hinder i det poetiska arbetet. Dikten ”är alltid i strid med vad 
orden redan har använts till. Dess rike upprättas i ständig kamp med de förvärvade och 
nedärvda betydelserna”.81 Bara några år senare upptäcker hon dock att de bebodda 
orden innehåller stora konstnärliga möjligheter. Achmatova, observerar hon, väljer att 
skriva ”på en urgammal palimpsest”8", Jabés lånar ord från ”den ändlösa raden av 
skriftens män”83, Vennberg sitter i sitt bokfyllda ”fågelnäste”84, som påminner om 
intertextualistemas ”Bibliothéque générale”85, och ”övar och övar på den poetiska 
traditionens, de kollektiva känslornas väldiga stränginstrument”.86 Medan Orderänser 
(1968) explicit inte omnämner mer än en enda författare - Heinrich von Kleist87 - fylls 
nästa diktsamling, Anima (1982), med ett tätt nät av explicita litterära referenser och 
markerade bebodda ord: citat, direkta allusioner, dialogiska omarbetningar av andras 
textfragment etc.

Men Trotzigs estetik övergår aldrig i poststrukturalism utan inlemmar i stället de 
olika poststrukturalistiska reminiscenserna i sitt kristet-hyperrealistiska grundschema. 
Hur denna assimilationsprocess går till omvittnar hennes svar på ”Enkät om Ekelöf: 
vad han betytt för lyriker och andra” (1984).88 Trotzigs Ekelöf har ”ingen psykologi”, 
är ”ingen person”, blir ”till i förskingringen”, lever i ”de nerslitna citatens lerskärvs-
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o 89värld” och skapar ”en ekogrotta av kulturklanger, lanade identiteter, roller”. Ordvalet 
påminner på ett frapperande vis om poststrukturalistemas bildrepertoar, där textpro
ducenten beskrivs som ”un je de papier”* 90, texten som ”une chambre d’échos” eller ”un 
tissu nouveau de citations révolues”91. Anders Olssons poststrukturalistiskt inspirerade 
läsningsstrategier i avhandlingen Ekelöfs nej upphöjs i enkätsvaret till den enda metod 
som kan göra rättvisa åt Ekelöfs disseminerade författarskap.92 *

99 B Trotzig, (svar på] ”Enkät om Ekelöf: vad han betytt för lyriker och andra”. Allt om Böcker 1984/2, 
12.

90 Barthes, ”De 1’CEuvre”, 1215.
91 Barthes, "Roland Barthes par Roland Barthes”, 151; förfis "Texte”, 1683.
92 Jfr Trotzig, ”Enkät om Ekelöf’, 12. Olssons avhandling är dock varken betydelsefientlig eller 

antihermeneutisk; jfr t ex M Furberg, ”Läsa Ekelöf', Bonniers Litterära Magasin 52/2 (1983), 357ff.
92 Jfr Trotzig, Ett landskap, 88ff, 105ff, 125ff och passim.
94 Trotzig, ”Enkät om Ekelöf', 12.
95 Redan i "Tömrosa" (1959) skriver Trotzig att människan bär med sig "ett invärtes förråd av bilder, 

som ständigt ökas: ett urval av sett och läst och hört och upplevt”, och beskriver detta intertextuella 
konglomerat med existentiella kategorier som "ett urval som svarar mot det i ens liv som verkligen levts", 
"ett urval bilder som personligheten känt igen sig själv i - som den upplevt som möjliga liknelser av dess 
innersta strävan, innersta drama” (ibid, 141). En liknande existentiell karaktär får den intertextuella 
disseminationen i Ekelöfporträttet.

96 Barthes, “Le Plaisir”, 1495.
97 Barthes, "La Mort”, 491.
99 Trotzig, "Enkät om Ekelöf', 12.
99 Jfr Barthes, "S/Z”, 558ff; förf:s "La Mort”, 494f.

Trotzig låter dock inte Ekelöf förbli i ”förskingringen” utan underkastar hans de- 
centrerade jag en centrerande, platonskt-paulinsk förståelse. Tolkningen rör sig - precis 
som i hennes andra poetologiska texter - bort från det yttre ned mot avskalningen, 
djupet och mysteriet. I Ett landskap beskriver Trotzig jagets väg mot det absoluta som 
en ständig död och återuppståndelse, ett kenotiskt självutlämnande, en frivillig ana- 
stasisakt. I samma förståelseparadigm intvingas Ekelöfs avskalningsprocess. Han 
utlämnar sig, skriver hon, åt ”upplösningens rörelse”, följer uttömningens, ”nerstig- 
andets, utblottningens” väg och kommer ned till ”Hadesgrottan”. Mitt i underjordens 
svarta tillintetgörelse hittar han ”den avklädda födelsens” värld, får epifaniska drag och 
framträder som ”den mörka strålande ikonen”.94 Precis som jaget i Ett landskap 
skildras den svenske poeten som imago Christi, en levande avbild av påskmysteriets 
Logos. Bakom förskingringens flyktiga masker döljer sig ikonens Logos-centriska 
hypostas.

Ekelöfporträttets bärande tankehorisonter - den poststrukturalistiska och den kristna 
- är två i grunden oförenliga storheter. På alla de punkter där de råkar i konflikt med 
varandra väljer enkätsvaret den kristna vägen. Barthes dissemination är en semiotisk 
händelse, porträttets spridningsrörelse en existentiell angelägenhet.95 Barthes arke- 
typiska sceneri är ett ”Babel heureuse”96, porträttets passionens Golgata. Barthes 
subjektlöshet innebär en ”destruction de toute voix”97 * 99, porträttets Ekelöf är en röst som 
”läser sina dikter”. Barthes blick försvinner i ett oändligt vakuum , porträttets samlas 
i ikonens hypostatiska mörker. Poststrukturalistemas intertextuella dissemination om
tolkas i enkätsvaret till ytterligare en av Trotzigs talrika uttryck för anastasis, metanoia, 
kenosis. Bakom de decentrerande, poststrukturalistiska bilderna döljer sig den kristet- 
antropologiska tolkningshorisonten.
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Det hermeneutiska intertextualitetsbegreppet kommer bäst till sin rätt då det används 
på texter som upprättar en relation till världen, som försöker förmedla en förståelse av 
verkligheten och som underordnar de intertextuella relationerna sina objektinriktade 
betydelsestrukturer. Under de senaste decennierna har litteraturvetenskapen ägnat 
åtskillig teoretisk energi åt att påvisa att ingen text lever upp till dessa hermeneutiska 
krav.1 * Men som Jauss, Mukarovsky, Gerald Graff m fl framhållit kan betydelse
upplösande strategier träda fram endast mot bakgrund av en mer eller mindre fixerbar 
betydelse: ”indeterminacy” har sitt nödvändiga fundament i ”determinacy”. Varken 
”determinacy” eller ”indeterminacy” är konstanta värden utan står i varierande in
bördes maktförhållanden, som beror på intensiteten i textens meningskonstituering.' 
Detta föranleder följande fråga: Determinerar Dykungens dotter tillräckligt starkt sin 
betydelse för att motivera en hermeneutisk tolkning eller domineras romanen av betyd
elsespridande grepp som gör att den snarare öppnar sig för det semiotiskt-retoriska 
intertextualitetsbegreppet? På grundval av studiens systemreferens kan denna allmänna 
frågeställning omformuleras till ett mer specifikt problem. Eftersom den kristna synda
läran opererar med lagar som har allmänmänsklig giltighet, kräver den ungefär samma 
typ av betydelsedeterminanter som postuleras i Trotzigs explicita estetik. Den kristna 
hamartiologin kan göra rättvisa först och främst åt sådana litterära texter som skalar 
bort det yttre, enskilda, tillfälliga och söker sig mot det essentiella, naket-existentiella, 
för alla lika. Ju starkare universaliserande mekanismer en text mobiliserar, desto mer 
motiverad är en hamartiologisk applikation. Följer Dykungens dotter en sådan avskal
ande, essenssökande linje eller håller den sig till en decentrerande diskurs?

1 Jfr t ex G H Hartman, ”The Voice of the Shuttle: Language from the Point of View of Literaturę”, i: 
förf:s Beyond Formalism. Literary Essays 1958-1970, New Haven-London 1970, 337ff: förf:s Criticism in 
the Wildemess, 265ff; T Bahti, ”Ambiguity and Indeterminacy. The Juncture”. Comparative Literaturę. 
Official Journal of the American Comparative Literaturę Association 38/3 (1986), 209ff, 213ff.

' Jfr G Graff, ”Determinacy/Indeterminacy”, i: Critical Tenns for Literary Study, red F Lentricchia & T 
McLaughlin, Chicago-London (2) 1995, 175; Jauss, Ästhetische Erfahrung, 822f och passim; förf:s Wege 
des Verstehens, 1 lff och passim; Mukarovsky, ”Nazywanie poetyckie”, 237ff; förf:s ”Przyczynek do 
semantyki obrazu poetyckiego”, 246ff; Stierle, ”Werk", 14ff; W Iser, "Indeterminacy and the Reader s 
Response in Prose Fiction”, i: Aspects of Narrative. Selected Papers from the English Institute, red J H 
Miller, New York-London 1971, lff, 6ff, lOff och passim.

3 Jfr Perlina, 20ff, 24, 71 f, 90ff och passim.

Att romanen utvecklar en stor mängd universaliserande strategier har framgått av 
tidigare resonemang. Analysen av de parergonala elementen i Dykungens dotter har 
exempelvis klargjort att titeln, baksidestexten och mottona transcenderar gestalternas 
tidsbundet-individuella öden och kommenterar dem med allmänna, antropologiska 
begrepp: dubbelnatur, metamorfos, skuld, uppståndelse etc. En starkt universaliserande 
effekt har också romanens citatteknik. I en studie om citaten i Bröderna Karamazov 
demonstrerar Nina Perlina att Dostojevskij ger de återgivna evangeliefragmenten en 
privilegierad ställning i sina texter och använder dem som allmänna, kristet- 
antropologiska kommentarer till gestalternas individuella öden.3 Dykungens dotter 
tillämpar en likartad citatteknik. Medan den semiotiska intertextualitetsteorin
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förutsätter att citaten fungerar som anonyma, automatiska, upplösande formler4, 
markerar Dykungens dotter de anförda bibelfragmenten med citationstecken, ger dem 
en metatextuell inramning, gör dem till centra för viktiga bildräckor och signalerar 
deras unika semantiska dignitet genom speciella uppläsningsscener, som får en 
nyckelposition i texten. Ännu ett viktigt intertextuellt grepp med universaliserande 
effekt är romanens talrika anspelningar på den kristna systemreferensen. De frekventa 
paradisallusionema i Dykungens dotter exempelvis följer inte en betydelsespridande 
linje utan skapar en fast antropologisk orienteringspunkt i texten. Mazettifabriken 
”utlovar paradiset men anbringas så att det blir en pina” (228). Pojkens ö har ”varit 
paradis” (265) men ligger nu ”naken och hård ute i isen” (265). Mojan ser ”paradisets 
strand” (14) skymta i havets avlägsna, oåtkomliga botten. Gårdskarlen upplever att 
paradiset ”i vissa ögonblick” (138) syns ”nära att kunna gripas” (138), men ändå är helt 
”skilt” (140) från honom. Oberoende av sin varierande psykiska konstitution och sina 
olika livsöden står romangestalterna i samma förhållande till paradiset: det är förlorat, 
oåtkomligt eller blott styckevis närvarande i flyktiga ögonblick.

4 Jfr t ex Barthes, ”Texte”, 1683.
5 I bruket av grammatiska begrepp håller sig föreliggande studie i regel till SAG:s terminologi; jfr t ex 

SAG, I, 148ff.
6 Jfr [Quintilianus], The Institutio Oratoria of Quintilian, red H E Butler, Cambridge/MA-London 

1920ff, I, 398ff (3,5,5ff); H Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der Litera
turwissenschaft, Miinchen 1960, 62ff. I Quintilianusreferensema anges inom parentes det åberopade bok-, 
kapitel- och marginalienumret.

7 Jfr Quintilianus, III, 280ff (8,5,lff); Lausberg, 43lff.
8 Jfr Quintilianus, III, 382 (9,2,15); Lausberg, 381 ff, 43 lf.
9 Jfr Quintilianus, II, I26ff (4,3,12ff), III, 362ff (9,1,28); Lausberg, 187f.
10 Övergångar från excursus till narratio kommenteras i Quintilianus, III, 496ff (9,3,87); Lausberg, 187.

En särställning bland romanens universaliserande grepp intar stilistiskt-retoriska 
verkningsmedel. Texten använder gärna substantiv med kollektiv betydelse5 6: stad, 
samhälle, värld etc, gör ett flitigt bruk av totalitetsord: allt, allting, alltid, överallt etc, 
visar förkärlek för indefinita konstruktioner som ger narrationen en generell prägel. 
Ytterst frekventa i romanen är retoriska figurer som återför questio finita - 
romangestalternas konkreta öden - på questio infinita - en universell, antropologisk 
grund. Mojans stenhjärtade beteende gentemot flickan kommenteras exempelvis i 
efterhand med följande allmänmänsklig sententia7: ”det är nu så att det hos alla finns 
en egendomlig lust att döda - att ta mellan nypoma och krossa” (235). I passagen om 
Mojans patiens väljer berättaren en omvänd ordning och börjar med en universell 
sententia för att i nästa mening applicera den på Mojan: ”var och en har ju sin dröm om 
den goda människan. Också Mojan hade en sådan dröm” (134). En annan gång får 
Mojans konkreta beteende en antropologisk förklaring genom en subiectio som bygger 
på en fingerad fråga-svar-sekvens8: ”Varför överger man då solen? Dunkla ting får en 
att vända ryggen också åt solen” (42). Då sådana korta, formbundna retoriska figurer 
inte kan uppbära den antropologiska problematikens komplexitet, kan den universella 
grunden presenteras i en bred, utredande excursus.9 Den åldrande Mojans entoniga liv 
belyses exempelvis med en lång utläggning om tidens natur. Exkursens första mening 
markerar tydligt resonemangets abstrakta natur: ”Nu är det detta med tiden” (246). När 
den universella tankegången avslutats, återkommer berättaren till Mojans konkreta liv: 
”Så var det nu för Mojan” (246).10
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Även då questio finita inte helt omvandlas till questio infinita, styrs romanens 
retorik i hög grad av en avskalande, antropologisk strategi. En universaliserande effekt 
har exempelvis berättarens ständiga beredskap att förklara skeendet och tolka det åt 
narraten. Retoriken kräver att varje berättelse ska fungera som en narratio aperta, dvs 
ha en klar och begriplig karaktär.11 12 13 Men romanens berättare nöjer sig inte med narratio 
apertas vanliga normeringar utan förser sin berättelse med mycket starkare förklarande 
och tolkande inslag. Eftersom dessa upplysningar ofta formuleras i abstrakta ordalag 
och anspelar på välkända antropologiska tankegångar, ger de gestalternas konkreta 
öden en allmänmänsklig dimension. I passagen om Veras födelse (144-146) till 
exempel beskrivs Mojans letargiska tillstånd med dödens typiska bilder: isstod, 
havsdjup, stelnat ljus, bottenfrusen sjö etc. Men berättaren nöjer sig inte med sin 
bildspråkliga omatus utan bryter mot immutatio verborum-principen och avslöjar 
själva verbum proprium1’, som ligger bakom den kumulerade tropsekvensen: ”Ty det 
var i dödsriket Mojan satt” (145). Verbum propriums utsaga om döden i livet anspelar 
direkt på välkända hamartiologiska föreställningar och ger Mojans psykiska och 
kroppsliga förlamning en djupare allmänmänsklig bakgrund. I passagerna om 
gå' skarlens liv - för att ta ett rent narrativt exempel - lämnar berättaren ständigt 
koi. eta, induktiva fakta åt sidan, övergår till ett mer abstrakt språkbruk och försöker 
formulera propositio, narratios underliggande tes.11 Den tolkande aktiviteten når sin 
kulmen då berättaren strax före gårdskarlens död försöker sammanfatta hela hans 
existens i en abstrakt hållen recapitulatio14 15: ”han hade misslyckats med det mesta i 
livet, han hade velat göra mycket, han hade haft en dröm, men världens tillstånd 
hindrade ju och förstörde ju allt” (181). Genom retoriska figurer av det slaget rensas 
gårdskarlens öde från det yttre, tillfälliga, oväsentliga och placeras i de stora 
antropologiska sammanhangen. Hans livshistoria får drag av retoriskt exemplum eller 
chria , som i ett finit, individuellt människoöde återger en infinit, allmängiltig 
innebörd.

11 Jfr Quintilianus, II, 74ff (4,2,44ff); Lausberg, 174ff.
12 Jfr Cicero, "Brutus”, i: förf:s Brutus. Orator, red G L Hendrickson & H M Hubbell, London- 

Cambridge/MA 1939, 64ff (17,69); Quintilianus, III, 196 (8,2,1); Lausberg, 275ff, 282ff.
13 Jfr Quintilianus, II, 130ff (4,4,lff); Lausberg, 164, 189.
N Jfr Quintilianus, II, 382 (6,1,1); Lausberg, 237f, 435f.
15 Jfr Quintilianus, I, 156ff (l,9,3f), II, 270ff (5,11,lff); Lausberg, 227ff, 536f.
16 Allegorins retoriskt-semantiska strukturer diskuteras i Quintilianus, Ul, 326ff (8,6,44ff); Lausberg, 

441ff; A Fletcher, Allegory. The Theory of a Symbolic Modę, Ithaca-London 1990, lff, 70ff, 304ff och 
passim.

17 Jfr Quintilianus, III. 270ff (8,4,15ff); Lausberg, 220ff.

En särskild plats bland romanens retoriska figurer med universaliserande effekt 
intar allegorin. Flera av textens viktigaste bilder - padda, djur, dy, fängelse, eld etc - 
öppnar sig mot det allegoriska.16 För att kunna fylla sina komplexa antropologiska 
funktioner förses romanens allegorier med en utvecklad retorisk struktur. Den stora 
paddallegorin exempelvis inleds på klassiskt sätt med en koppling mellan tanke- och 
bildledet: ”Livet liknade också en padda” (22). Därefter följer en utarbetning av 
bildledet som konsekvent utnyttjar amplificatios olika retoriska strategier: ratiocinatio, 
congeries, incrementum etc.17 Efter det fullbordade amplifikativa arbetet övergår texten 
till tankeledet och summerar figuren i en abstrakt recapitulatio, som översätter bildens 
konkreta element till allmänmänsklig, antropologisk vokabulär: ”Sådant var livet, 
lättskadat, ofärdigt, hjälplöst som hade det inte riktigt blivit till än” (22).
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Genom alla dessa retoriska grepp får paddallegorin en stark antropologisk ”determi- 
nacy”, som inbjuder till hermeneutisk tolkning. Visserligen hävdar Paul de Man att den 
modernistiska allegorin endast kan komma till sin rätt genom en semiotiskt-retorisk 
analys18, men paddallegorin i Dykungens dotter värjer sig definitivt mot hans och 
Benjamins förståelse av begreppet modernistisk allegori.19 Benjamins allegori följer en 
avmaterialiserande linje20, paddallegorin rör sig mot det påtagliga, konkreta, drastiskt 
materiella. Benjamins allegori är aorganisk'1, paddallegorin förvandlar den aorganiska 
materien till en substans ”som det på något sätt är liv i” (122). Benjamins allegori 
upplöser sammanhang22, paddallegorin samlar romangestalternas individuella drag till 
en sammanhållen bild av människans existensvillkor. Benjamins allegori lider av 
tankens entropi23, paddallegorin snarare av tankens överskott. I en fullkomlig allegori 
(tota allegoria) exempelvis får bildledet inte använda lexikaliska element som tillhör 
tankeledets tematiska fält.24 I paddallegorin däremot söker bildledet - paddans djur
värld - hela tiden stöd i tankeledet - människans existentiella sfär - för att ytterligare 
förtydliga och förklara allegorins antropologiska innebörd: paddan är ”varken djur eller 
människa” (22), kryper med rörelser som är ”nästan en nyfödd människounges” (22) 
etc. Paddallegorin görs alltså till en ofullkomlig allegori (permixta apertis alle^oria) - 
en allegorityp som enligt Quintilianus främst förekommer i resonerande prosa"5 - för 
att säkra figurens antropologiska tankesubstans.

18 Jfr de Man, The Resistance to Theory, 67ff; förf:s Blindness and Insight, 173ff, 187ff. Paul de Mans 
retorikbegrepp diskuteras i Jameson, Postmodernism, 238f.

19 Jfr Madsen, 124ff; R Wolin, Walter Benjamin. An Aesthetic of Redemption, New York 1982, 63ff; 
Hartman, Criticism in the Wildemess, 7lff; C Norris, Paul de Man. Deconstruction and the Critique of 
Aesthetic Ideology, New York-London 1988, 95; Jameson, Postmodernism, 235ff.

20 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 308 (J4a,3), 310 (J5a,6), 313 (J7,3); förf:s ”Zentralpark”, 669ff 
(nr 19f), 684 (nr 36).

21 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 306 (J3a,3), 310 (J5a,6), 367 (J33,4), 440 (J67a,8); förf:s 
”Zentralpark”, 669 (nr 19).

22 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 279f (H4a,l), 280 (H5,l), 440 (J67a,7), 1014f (lo,2); förf:s 
”Zentralpark”, 666f (nr 13f), 671 (nr 20).

23 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 279f (H4a,l), 312 (J16a,4), 440 (J67a,5f).
24 Jfr Quintilianus, III, 328 (8,6,47); Lausberg, 442f.
25 Jfr Quintilianus, III, 328 (8,6,47).
26 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 279f (H4a,l), 280 (H5,l), 332 (J 17,1), 441 (J68,2); förf:s ”Das 

Zentralpark”, 666 (nr 13), 669ff (nr 19ff); de Man, The Resistance to Theory, 67ff.

Det mest karakteristiska för Benjamins och de Mans allegori är att den har en 
excentrisk, centrifugal prägel.26 Paddallegorin däremot följer en cirkulär rörelse. Den 
aktualiseras hela romanen igenom och genererar ständigt nya bilder och tankar, som 
dock inte försvinner i ett semantiskt intet utan envist varierar allegorins antropologiska 
kärninnehåll. En av paddallegorins mest produktiva förgreningar är bilder som kopplar 
ihop paddan och flickan. Flickan liknar ”en paddunge” (31), har ”en själ med ett sådant 
dydjurs liksom trevande människolikhet” (31), rör sig som ”ett vått kräldjur på sina 
ofullständiga lemmar” (76), står på skolgården skyddslös ”som en padda eller groda 
eller något annat hjälplöst fuktdjur” (152). När hon öppnar munnen i skolan kryper det 
bara ut ”något som tjocka paddor” (150). Trots sin polyfona rikedom kretsar denna 
långa bildserie kring en och samma föreställning om människonaturens hjälplöshet, 
sårbarhet och ofärdighet. Den rör sig inte utåt mot en total betydelseupplösning utan 
inåt mot en fördjupning av tankeledets antropologiska innehåll. Genom denna 
kombination av cirkularitet och fördjupning placerar sig romanens paddallegori på 
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märkbart avstånd från de Mans poststrukturalistiska diskursideal men desto närmare 
det mysterieinriktade kristna skrivsättet. Eftersom ingen bild eller tanke kan göra 
rättvisa åt Guds outtömliga mysterium, väljer den kristna texten ofta den cirkulära 
vägen och ”spricht [...] alles auf einmal aus, um dann das Ganze wiederholt und bald 
von dieser, bald von jener Seite zu beleuchten”. De variationsartade, varandra liknande 
omtagningama kretsar runt en medelpunkt ”ohne diesen Punkt je ganz zu erreichen 
oder auch nur einigermassen auszuschöpfen”.27 Av de många kristna diskurstyper som 
i dessa banor omskriver det outtömliga mysteriet har romanens paddallegori sin 
närmaste motsvarighet i den hermeneutikbejakande kristna allegorin, som har sina 
rötter i Bibeln, vidareutvecklas i kyrkofädernas exegetiska skrifter och återupplivas av 
nyteologema i deras kamp om mysteriets primat i det religiösa livet."8 Redan de 
nytestamentliga redaktörerna markerar det glada budskapets mysteriekaraktär genom 
att låta Jesus undervisa med hjälp av allegorier.29 Med hänvisning till hans allegoriska 
talesätt hävdar Origenes att Bibelns bilder och historier vid sidan av sin bokstavliga 
innebörd även har en högre, pneumatisk betydelse och därmed fungerar som allegorier, 
vars främsta uppgift är att tangera Logos outsägliga mysterium.30 Eftersom människan, 
tillägger den alexandrinske teologen, är Guds avbild och like, kan inte heller hon 
fullständigt beskrivas med endimensionella, bokstavligt-historiska bilder utan fordrar 
allegorier som omskriver - och därmed även skyddar - hennes inneboende hemlig
het.31 Romanens paddallegori har flera beröringspunkter med denna kristna allegorityp: 
båda bygger på ett permanent betydelseöverskott, har sitt centrum i ett outtömligt 
mysterium, följer en omskrivande, cirkulär linje, förgrenar sig i långa bildräckor och 
fungerar inte som abstrakta, avmaterialiserade tecken utan som bärare av liv, rörelse, 
förvandling.32

27 P Drijvers, Uber die Psalmen. Eine Einfiihrung in Geist und Gehalt des Psalters, Freiburg/B-Basel- 
Wien (2) 1961, övers A Schilling, 39.

’8 Jfr t ex H de Lubac, "'Typologie’ ou 'allégorisme'" Recherches de Science religieuse 34 (1947), 
180ff: förf:s Catholicisme, 119ff och passim: förf:s Geist. 169ff, 422ff och passim: förf:s Exégése 
médiévale. I, 56ff, I39ff, II, 31 lff och passim: Daniélou, Origéne, 145ff: förf:s Histoire, 11, 249ff, 256ff: 
Bouyer, "Liturgie". 27ff; von Balthasar, Henri de Lubac, 62ff; H Vorgrimler, "Henri de Lubac", i: Bilan;, 
der Theologie im 20. Jahrhundert, IV, 21 lf: Deman, 63ff.

29 Jfr J Jeremias, Jesu liknelser. Stockholm 1970, 58ff: Bultmann. Die Geschichte, 213ff: W Marxen. 
"Redaktionsgeschichtliche Erklärung der sogenannten Parabeltheorie des Markus”, Zeitschrift fur Theologie 
und Kirche 52 (1955), 266.

10 Jfr Origenes skrifter: De Principiis 4,8ff (PG 11,356ff). 4,13 (PG 11,369) och passim; Commentaria 
in Epistolam ad Romanos 4,2 (PG I4,968ff), 5,1 (PG 14,10070; Expositio in Proverbia Salomonis 23 (PG 
17,221ff); Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 12.3 (PG 13,9800, 14,12 (PG 13.1212): 
Homiliae in Leviticum 5,1 (GCS 6,3330- Se även de Lubac, Geist. 393ff: Daniélou, Origéne, 145ff; F M 
Young, Biblical Exegesis and the Formation of Christian Culture, Cambridge 1997, 175ff, 182ff och 
passim: Chenu, La Theologie au dou;iéme siécle. 188ff. 196ff.

31 Jfr Origenes skrifter: De Principiis 4,14f (PG 1 l,372ff); Commentaria in Evangelium Ioannis 1,6 (PG 
14,29ff); Commentarium in Canticum canticorum prol (GCS 8,63ff), l.lff (GCS 8,89ff) och passim. Se 
även Ohly, 20ff.

32 Jfr Origenes skrifter: De Principiis 4,8ff (PG 1 l,358ff); Homiliae in Exodum 1,1 (GCS 6,145), 13,3 
(GCS 6,274); Homiliae in Numeros 9,7 (GCS 7,630: Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 
10,12 (PG 13,861ff); In Matthaeum sermo 85f (GCS ll,196ff); Homiliae in Leviticum 8,1 (GCS 6,394); 
Homiliae in Genesim 9,1 (GCS 6,860, 12,5 (GCS 6,112). Se även de Lubac. Geist, 169ff, 415ff och 
passim.

Den allmänmänskliga diskursen i Dykungens dotter realiseras även genom 
romanens arketextuella strukturer. Alla de kristna genrer texten assimilerar är bärare av 
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antropologiska innebörder och har en stor generaliserande potential. Den nyss 
diskuterade kristna allegorin är inte bara en retorisk figur utan också en etablerad 
generisk kod, som tillsammans med andra former av ”uneigentliches Reden”33 - 
parabel, liknelse, bildord, exempelhistoria, jämförelse etc34 - ingår i en av Bibelns 
starkast universaliserande genretyper, som av bibelforskare oftast kallas liknelse eller 
parabel, båda termerna använda - i kontrast till liknelsen och parabeln ”im engeren 
Sinne”35 36 - i samma vida betydelse som hebreiskans mashal. Att liknelsen är en 
verksam kategori i Trotzigs genreförråd visar inte minst hennes förståelse av 
sagogenren. Som noterades i resonemanget om romanens parergonala markörer 
uppfattar Trotzig sagan inte som en folklig berättelse med en enkel, handlingsfixerad 
innebörd utan som en dubbelbottnad, antropologiskt koncipierad parabel, som tränger 
förbi vardagens ”förvirrande mångfald av engångsföreteelser” och fixerar de ”stora och 
rena livssammanhang”, genom vilka ”själen gestaltar och uttrycker sin historia”.37 
Dykungens dotter öppnar en mångsidig arketextuell dialog med Bibelns genus 
parabolicum. Vid sidan av många inlagda liknelser - exempelvis berättelsen om den 
ensamma kvinnan och barnet (249) - och allusioner på konkreta motiv ur de 
nytestamentliga liknelserna - t ex tombygget (Luk 14:28ff), det groende fröet (Mark 
4:3ff), änkan inför en orättfärdig domare (Luk 18:2ff), fattigmansfesten (Luk 14:16ff), 
den förlorade sonen (Luk 15:1 lff), den nattliga inbrottstjuven (Luk 12:39) - 
assimilerar romanen som helhet många av parabelns grundläggande generiska 
strukturer. Den har - för att nämna några mer pregnanta parabelmarkörer - en 
profilerad muntlig berättare som först och främst använder preteritumformer38, den 
utspelar sig i en låg miljö som trots många realistiska detaljer har en arketypisk 
karaktär39, den bygger på en enkelspårig handling som regleras av klassiska episka 
mönster40, den fokuserar vardagliga scener som defamiliariseras genom hyperbol, 
antites och drastiska lyckoomkastningar41, den nöjer sig med ett fåtal gestalter som 
underkastas en kombinerad individualisering och typisering42 - utmärkande för denna 
dubbla process är bl a att egennamnens funktion övertas av animata appellativer43 - 

33 Julicher, I. 49.
34 Jfr t ex Jeremias, 16, 47f; Julicher, I, 49ff, 61 ff, 117ff; E Linnemann, Gleichnisse Jesu. Einfiihrung 

und Auslegung, Göttingen 1961, 13.
35 Julicher, I, 101. Jfr Bultmann, Die Geschichte, 179ff, 184, 188; Jeremias, 115.
36 Jfr K-P Philippi, ”'Parabolisches Erzählen'. Anmerkungen zu Form und möglicher Geschichte”, 

Deutsche Vierteljahrsschrift fur Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 43 (1969), 313f; Jeremias, 16, 
36, 115.

37 Trotzig, ”Tömrosa”, 142, 146.
38 Jfr Philippi, 300, 303: Heininger, 7, 12f, 44ff; Bultmann, Die Geschichte, 196.
39 Jfr Jiilicher, 97, 104, 118; Jeremias, 15; Heininger, 91ff och passim; H Weder, Die Gleichnisse Jesu 

als Metaphem. Traditions- und redaktionsgeschichtliche Analysen und Interpretationen, Göttingen 1978, 
47; R W Funk, Language, Hermeneutic, and Word of God. The Problem of Language in the New Testament 
and Contemporary Theology, New York-Evanston-London 1966, 155ff; D Flusser, Die rabbinischen 
Gleichnisse und der Gleichniserzähler Jesus, Bem-Frankfurt/M-Las Vegas 1981,1, 164, 285ff.

40 Jfr Bultmann, Die Geschichte, 203ff; Heininger, lOff och passim; Linnemann, 22; W Hamisch, Die 
Gleichniser-ählungen Jesu. Eine hermeneutische Einfiihrung, Göttingen 1985, 26, 79 och passim; E 
Giittgemanns, ”Narrative Analyse synoptischer Texte”, i: Die neutestamentliche Gleichnisforschung im 
Horizont von Hermeneutik und Literaturwissenschaft, red W Hamisch, Darmstadt 1982, 219ff.

41 Jfr Heininger, 16, 22, 27; Flusser, I, 34f, 161 f; Jeremias, 23f, 147f; Linnemann, 25.
4" Jfr Bultmann, Die Geschichte, 203ff; G Eichholz, Gleichnisse der Evangelien. Form. Uberlieferung, 

Auslegung, Neukirchen-Vluyn 1971, 35ff.
43 Jfr Jeremias, 29ff, 44, 65, 152.
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och den följer slutligen persuasivt-performativa strategier, som både aktiverar åhör- 
amas/läsamas identifikationsförmåga och provokativt spränger deras förståelsehorisont 
för att tvinga dem till en fördjupad antropologisk självreflexion.44 Alla dessa generiska 
strukturer fungerar som utmärkta bärare av antropologisk innebörd. En starkt universal- 
iserande potential har även andra kristna genrer i romanens arketextuella repertoar, bl a 
legenden, moraliteten, mysteriespelet, predikan, klagosången, kärleksvisan, det profet
iska ordet och apokalypsen.

44 Jfr Hamisch, 148, 283ff; Heininger, 24; Linnemann, 25ff, 37ff; Weder, 53f, 97ff; Jeremias, 124, 
179ff.

45 D S Merezjkovskij, Tołstoj i Dostojevskij. Zjizn. tvortjestvo i religija (Tołstoj och Dostojevskij. Liv, 
verk och religion) (Polnoje sobranije sotjinenij (Samlade skrifter), Sankt-Peterburg-Moskva 191 lf, Vllff), 
I—II, 282. Jfr även de Lubac, Le Drame, 387ff; J Madaule, Le Christianisme de Dostoievski, Paris 1939, 
155.

46 de Lubac, Le Drame, 389.
47 Evdokimov, Dostoievsky, 41. Jfr även ibid, 218; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 37ff; 

Guardini, Religiöse Gestalten, 208, 281 ff och passim; H Troyat, Dostoievsky, Paris 1940, 546.
48 Jfr t ex V N Toporov. "O strukturę romana Dostojevskogo v svjazi z archaitjnimi schemami 

mifologitjeskogo mysjlenija (Prestuplenije i nakazanije)" (Om Dostojevskijromanens struktur i relation till 
det mytologiska tänkandets scheman (Brott och straff)), i: Structure of Texts and Semiotics of Culture, red J 
van der Eng & M Grynar, The Hague-Paris 1973, 225ff. Dostojevskijs dubbelgångarteknik och hans arke
typiska skrivsätt kommenteras även av Trotzig själv i hennes "Dostojevskij”, 127ff, 134ff.

49 Vissa element i romanens dubbelgångarteknik noteras av Helen Andersson, som knyter dem till den 
romantiska monstertematiken; jfr förf:s "Litteratur som virtuell verklighet”, 22ff.

Ytterligare ett viktigt universaliserande grepp i Dykungens dotter är dubbelgångar
tekniken. Som flera forskare visat genererar olika strukturbärande element i Dostojev
skijs romaner en lång rad kopior. De flesta gestalter får dubbelgångare, känner igen sig 
i varandra, imiterar och karikerar varandras egenskaper, bildar ”tragiska par” kom
ponerade av ”de mest levande och reella människor”, som tror sig vara självtillräckliga 
men som i själva verket inte är annat än ”två delar av en sorts 'tredje’ splittrat väsen - 
delar som söker varandra - dubbelgångare som förföljer varandra”.45 Vissa gestalter - 
Stavrogin brukar anföras som exempel - alstrar inte denna typ av jämbördiga tvilling
bröder utan omges snarare av ”plusieurs satellites”46, som kretsar kring sin antropo
logiska förebild och konkretiserar hans eller hennes ”possibilités inemployées”.47 48 
Platser, episoder, till och med enskilda dialogrepliker speglar sig i varandra, som om de 
ständigt upprepade ett och samma arketypiska paradigm. Dykungens dotter uppvisar 
de flesta elementen i Dostojevskijs dubbelgångarteknik.49 Pojken och flickan exempel
vis framstår som ”en stor tvilling och en liten” (214), som kompletterar och förtvivlat 
behöver varandra samtidigt som de på olika sätt modifierar och förvränger varandras 
egenskaper (t ex 251). Dykungen reproducerar sig i ständigt nya gestalter - flickan, 
pojken etc - som inkarnerar och utvecklar olika sidor av den mörka urbilden. En rad 
scener - uppbrottet från föräldrahemmet, knackandet på dörren, flykten till ödemarken, 
det överdimensionerade växandet etc - återkommer i olika varianter, belyses ur skilda 
perspektiv, avslöjar allt djupare aspekter. Diegesens strategiska arenor - skolan, fäng
elset, fabriken etc - korresponderar inte bara med varandra utan också med gestalternas 
inre och yttre habitus. Den intradiegetiska narrationen speglar sig genomgående i de 
inlagda metadiegetiska berättelserna. En central plats i romanen får själva nyckelordet i 
Dostojevskijs dubbelgångarteknik, likna, som Trotzig dessutom flera gånger framhäver 
med kursiv (t ex 229). Både hos den ryske författaren och i Dykungens dotter fyller 
denna utvecklade dubbelgångarteknik främst två funktioner: dels tränger den bakom 
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den ytliga psykologiska realismen och frilägger den arketypiska urmyten om männ
iskans existensvillkor, dels visar den genom sina omtagningar, fördubblingar, upprep
ningar att denna antropologiska urmyt inte kan tömmas ut i en enkel formel utan har 
sin yttersta grund i människans outsägliga mysterium.50

50 Jfr t ex de Lubac, Le Drame, 389ff. Dessa drag i Dostojevskijs romankonst uppmärksammas även av 
Trotzig själv i hennes ”Dostojevskij", 130, 137, 140.

51 M Bachtin, ”Kronotopen. Tiden och rummet i romanen. Essäer i historisk poetik”, i: förf:s Det 
dialogiska ordet, övers J Öberg, Gråbo 1988, 114.

52 M Bachtin, Rabelais och skrattets historia. Franęois Rabelais ’ verk och den folkliga kulturen under 
medeltiden och renässansen, övers L Fy hr, Gråbo 1986, 213. Jfr även förf:s Dostojevskijs poetik. Gråbo 
1991, 124; förfis "Kronotopen”, 89.

53 Jfr Bachtin, Rabelais och skrattets historia, 199ff, 301ff; förfis ”Kronotopen”, 86ff; förfis 
Dostojevskijs poetik, 122ff. Flera av romanens kamevalska inslag observeras i Adolfsson, ”Birgitta Trotzig: 
Dykungens dotter”, 53ff; förf:s ”Allt är rötter”, 134.

54 Iser, ”Zur Phänomenologie der Dialogregel”, 187.
55 Jfr ibid, 187f; de Man, The Resistance to Theory, 106ff.
56 Bachtin, Rabelais och skrattets historia, 207. Jfr även förfis ”Kronotopen”, 109ff.
57 Kristeva, Semeiotiké, 161; jfr ibid, 150ff, 160ff och passim. Kristevas Bachtinreception analyseras i 

Kloepfer, 90ff; Lachmann ”Dialogizität”, 60ff. Se även Morgan, 248ff, 256ff.
58 Romanens kristet-antropologiska Bachtinreception har en nära motsvarighet i en av Bachtin- 

forskningens mest vitala grenar, som hävdar att Bachtin starkt inspirerades av de stora ryska teologerna och 
filosoferna - Florenskij, Bulgakov, Sjestov, Evdokimov, Berdjajev m fl - men maskerade sin ortodoxa 
grundövertygelse med marxistisk vokabulär för att undvika politiska trakasserier: jfr t ex A Woźny, 
Bachtin. Między marksistowskim dogmatem a formacją prawosławną. Nad studium o Dostojewskim 

Michaił Bachtin har flera gånger betonat att den kamevalskt-menippeiska diskursen 
tränger förbi ”det slutna individuella livet”51 och når ”den djupa universalismen”.52 
Dykungens dotter övertar flera komponenter ur den menippeiskt-kamevalska 
repertoaren: narraktiga figurer, groteska nedskrivningar, ambivalenta paradoxer, 
hyperboliserade undantagssituationer, gränsupphävande förvandlingar, en dragning åt 
det kroppsliga, drastiska, slumnaturalistiska etc.53 Att denna universaliserande potential 
underordnas romanens antropologiska syften framträder med särskild tydlighet mot 
fonden av den poststrukturalistiska receptionen av Bachtins kamevalsbegrepp. Som 
Wolfgang Iser demonstrerat står Bachtins teori på gränsen mellan hermeneutik och 
semiotik, antropologi och textlära. Även om den vilar på en intentionell 
”Gegenstandsbezogenheit”54 inbegriper den en kritik av den hermeneutiska synen på 
betydelse.55 Poststrukturalistema och Dykungens dotter drar skilda slutsatser av 
Bachtins hybridartade teori. Medan Kristeva fäster sig vid kamevalsbegreppets 
semiotiska sida, bygger Dykungens dotter in karnevalen i sin antropologi. Bachtin 
beskriver exempelvis karnevalen som ”dödens och pånyttfödelsens fest”, som på ett 
muntert och antiauktoritativt sätt speglar "den ambivalenta världen, som dör och 
pånyttföds på samma gång”.56 Kristeva framhäver de bachtinska liv-och-död-bildemas 
antikristna karaktär, exponerar deras betydelseförstörande ambivalens och gör dem till 
metaforer för det okontrollerbara, evigt producerande tecknet, som ifrågasätter ”les lois 
du langage qui évolue dans 1’intervalle 0-1”.57 Dykungens dotter däremot förbigår 
biidemas antikristna färgning med tystnad, rensar dem från all obekymrad munterhet 
och förenar dem med de traditionella kristna förvandlingssymbolema: Qärilen, puppan, 
fröet, pelikanen, korset, livsträdet, de eukaristiska gåvorna etc. Bachtins liv-död- 
paradoxer omarbetas alltså i romanen till kristet färgade exponenter för metanoias 
paradoxalitet.58
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Denna djupa divergens mellan poststrukturalismens och romanens Bachtinförståelse 
märks även på kamevalsbegreppets andra nivåer. Kristeva blundar för den bachtinska 
karnevalens organiska enhetlighet, Dykungens dotter omformar den till ett spår av 
Guds fördolda oeconomia. Kristeva tolkar det splittrade kamevalska jaget som ett stöd 
för den lacanska subjektteorin, Dykungens dotter som ytterligare ett bevis på den 
jordiska människans dubbelhet. Kristeva gör karnevalens förvirrande maskerad till en 
manifestation av tecknets obestämbarhet, Dykungens dotter till en bild av människans 
och världens gåtfullhet. Kristeva förstår karnevalens offerritual som ett lustspel om 
representationens nedgång och fall. Dykungens dotter som ett kraftfullt uttryck för det 
kristna påskmysteriet. Kristeva tystar ned karnevalens utopiska aspekt, Dykungens 
dotter tillskriver den en eskatologisk dimension.59 Romanens kamevalska värld avviker 
på punkt efter punkt från Kristevas kamevalsuppfattning, härmed även från den 
Bachtinreception som lagt grunden till det semiotiska intertextualitetsbegreppet.60 I 
likhet med allegori tekniken visar den kamevalska diskursen i Dykungens dotter att 
romanen står på ett avsevärt avstånd från den semiotiskt-retoriska synen på betydelsen, 
litteraturen och världen.

(Bachtin. Mellan marxistisk dogm och ortodoxt tänkande. Om Dostojevskijboken), Wrocław 1993. 5ff och 
passim.

59 De ovannämnda elementen i Bachtins kamevalsbegrepp presenteras i Bachtin, Dostojevskijs poetik. 
122ff, 127f; förf:s Rabelais och skrattets historia, 2O5ff, 252ff, 312ff och passim; förf:s "Kronotopen”. 
122ff. Kristeva omformulerar Bachtins kamevalsteori i Semeiotiké, 149ff, 160ff, 164ff och passim.

60 Sambandet mellan Kristevas Bachtinreception och det semiotiska intertextualitetsbegreppet 
diskuteras i Pfister, "Konzepte", 6ff; Still & Worton, 15ff.

61 En liknande iterativisering av narrationen observerar Genette i Prousts stora roman; jfr G Genette, 
Narrative Discourse. An Essay in Method, Ithaca 1980, 116ff. I valet av narrativa begrepp håller sig 
föreliggande studie i regel till Genettes terminologi (se även förf:s Narrative Discourse Revisited, Ithaca 
1988, 38ff, 72ff, 79ff och passim).

Dykungens dotter mobiliserar även många andra universaliserande strategier: 
iterativ och pseudoiterativ narration som konsekvent tränger undan den singulativa 
berättelsen61, variabel fokalisering, utvecklade tematiska bildserier, symbolistiska 
paralleller mellan inre och yttre värld, polyfoniserat språk etc. Precis som Trotzigs 
uttalade estetik följer Dykungens dotter en avskalande rörelse, tränger förbi det 
tillfälligt-ytliga och fixerar de elementära, allmänmänskliga livsmönstren.
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Relationerna mellan Trotzigs roman och hermeneutiken har inte fullständigt utretts 
förrän ytterligare en fråga besvarats: Hur förhåller sig den antropologiska 
”determinacy” som påvisats i Dykungens dotter till romanens modernistiska skrivsätt? 
Underordnas den modernistiska diskursen romanens antropologiska strategier eller 
sprängs de så att Dykungens dotter förvandlas till en hermeneutikfientlig text? 
Problemet ter sig desto mer akut som Trotzig i en intervju från tiden då hon arbetade 
med Dykungens dotter deklarerar att hon ser modernismen och den kristna 
antropologin snarare som antagonistiska än som komplementära storheter. Medan hon i 
flera tidigare poetologiska kommentarer framhäver den djupa gemenskapen mellan 
religion och litteratur1, påstår hon nu att hon är ”en ’förkristen’ författare”1 2 och betonar 
att hennes skapade värld inte utgår från den kristna världsbilden utan från en konkret 
upplevelse av ”de moderna samhällenas 'döda tyngd’”.3 Även om Trotzig i sina senare 
uttalanden återkommer till en mer harmonisk syn på sambandet mellan litteratur och 
religion, kallar Dykungens dotter ”en väldigt religiös bok” och rent av hävdar att ”[ä]r 
man religiös så är ju allting religion”4, är frågan om relationen mellan modernismen 
och antropologin så central att den inte kan överlämnas åt författarinnans egna, 
sinsemellan divergerande deklarationer. Om det visar sig att romanens modernistiska 
skrivsätt demonterar de universaliserande strategierna, blir den hermeneutiska inter- 
textualiteten problematisk som metod.

1 Jfr t ex Trotzig, Ett landskap, 37ff, 152; förf:s "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358ff; förf:s 
”Theologia gloriae”, 59ff.

2 Pleijel, 18.
3 Pleijel, 10. Jfr även Trotzig, ”Dikt och samhälle”, 19, där ”dikt och religion” betraktas som oförenliga 

storheter.
4 Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar'”.
5 Benjamin, ”Das Paris”, 601. Jfr Wolin, 226ff; R H Thum, The City. Baudelaire, Rimbaud, Verhaeren, 

New York etc 1994, 19ff; G Gilloch, Myth and Metropolis. Walter Benjamin and the City, Cambridge 
1996, 132ff.

6 Benjamin, "Uber einige Motive”, 618.
7 Jfr ibid, 62 lf: förf:s ”Das Paris”, 572.
8 Nilsson, ”'Den årstid där evigheten börjar’”. Även i TV-programmet ”Författarinna idag” uppger 

Trotzig att hennes ursprungliga avsikt med Dykungens dotter var att gestalta temat "från land till stad”. 
Migrationen till staden är enligt Benjamin modernitetens nyckel; jfr förf:s "Zentralpark", 67 lf (nr 21).

En diskussion kring sambandet mellan modernismen och den kristna antropologin i 
Dykungens dotter kan lämpligen utgå från romanens stadsskildringar. Som Walter 
Benjamin visat i sina Baudelairestudier är modernismen ett typiskt urbant fenomen. 
Den har sin grund i jagets möte med metropolis, framställer storstadsmänniskans 
permanenta existentiella kris och utvecklar urbana representationsformer som är "einer 
grossen Stadt vergleichbar”.5 Även då modernisten inte direkt skildrar staden, fungerar 
den som textens "verborgene Figur”6, ett slags rörlig slöja7, genom vilken poeten 
förnimmer och strukturerar världen. Det första intrycket kan ge vid handen att 
Dykungens dotter fullföljer detta modernismens urbana projekt. I samband med 
romanens utgivning berättar Trotzig att hon velat ”skriva en berättelse på temat 'från 
landet till staden’”.8 De tidigaste anteckningarna till romanen gjordes då hon efter 
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återkomsten från Frankrike bodde i Malmö. I höghusmiljön kring Mobilia såg hon 
människor som lämnade bondesamhällets ”burar” och utvandrade ”till maskinernas 
värld och sen vidare till någon sorts ofantlig ensamhet: det är den processen jag vill 
kartlägga, ett slags utdöende, samhällets förstening, där allt hotar bli öken till slut”.9

9 Nilsson, ”'Den årstid där evigheten börjar’”. Jfr även Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358f.
10 Jfr Benjamin, "Das Paris”, 585f, 588f; förf:s ”Uber einige Motive”, 625; förf:s Das Passagen-Werk, 

136f(Cla,4), 159f (G6f).
11 Benjamin, "Das Paris”, 555f. Jfr även förf:s "Uber einige Motive”, 630ff; förf:s ”Zentralpark”, 663f 

(nr 10), 686f (nr 39); förf:s Das Passagen-Werk, 318f (J 10,6), 425 (J60a,5).
12 Benjamin, ”Zentralpark”, 666f (nr 14), 668 (nr 17). Jfr även ibid, 686f (nr 39); förf:s Das Passagen- 

Werk, 427 (J6la, 1), 455 (J75,l).
13 Benjamin, "Das Paris”, 582.
14 Jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 441 f (J73,3): förf:s ”Das Paris”, 582, 600f.
15 Jfr Wolin, 226ff; Gilloch, 68ff, 132ff och passim; Hartman, Criticism in the Wildemess, 64ff.
16 Jfr Benjamin, "Uber einige Motive”, 612ff och passim; förf:s Das Passagen-Werk, 159 (Dia,8), 280 

(H5,l), 312 (J7,l), 318 (J 10,2), 369 (J34a,3), 440 (J67a,6), 677 (Sia,4), 1014f (lo,2).

Denna urbana uppläggning ger Dykungens dotter flera gemensamma drag med 
Baudelaires-Benjamins modernism. Benjamin framhåller att modernismens stadsscen- 
eri ackumulerar en mängd falska, oorganiska element: artificiell belysning, artificiella 
material, artificiellt planerade, vinkelräta byggnader.10 Romanens stad beskrivs också 
som en falsk (198), skenbar (141), tom (281), kulissartad (141) ort, som genomsyras av 
olika typer av artificiellt ljus: hotellskyltens blå ljus (196), busshållplatsernas ”kalla 
lampljus” (208), hustomens bländande strålkastarbelysning (279), sjukhuskorridor
ernas sterila nattljus (225) etc. Benjamins modema subjekt sugs in i sin artificiella 
stadsmiljö, blir sterilt och isolerat, förvandlas till en automat, som yttrar sig ”in 
ungereimten Gleichförmigkeiten, sei es ihrer Kleidung, sei es ihres Benehmens”.11 
Romanens stadsbo döljer sig bakom vanlighetens ”osynlighetskappa” (81), smink 
(231) och ”glitterkläder” (234), rör sig som ”en uppdragen automat” (109) och 
genomgår en mental eller bokstavlig sterilisering, som skär av henne ”från resten av 
världen” (226). Modernismens kvinna upptas ”ruckhaltlos in den Prozess der Waren- 
produktion”, får ”männliche Ziige” och blir till ”Massenartikel”.1" Romanens kvinno
gestalter är en del av ”det stora mörka maskinsamhället” (73), får ett strängt, 
”straffande sätt att vara” (74) och förvandlas till arbetsmarknadens (73) eller gatans 
(235) ansiktslösa, säljbara ting. Den modernistiska poeten identifierar sig med det 
arbetslösa trasproletariatet, får ”die Ztige des Lumpensammlers”13 och katalogiserar 
allt som staden kastat bort, förbrukat, förträngt/4 Romanens berättare fokuserar 
”många alldeles förkomna människor” (54), väljer deras låga perspektiv och inventerar 
”slangar sönderrostade maskindelar cykeldäck taggtrådshärvor” (236).

Trots alla dessa och liknande överensstämmelser finns dock en fundamental 
skillnad mellan romanens stadsbild och modernismens urbanitet i Baudelaires- 
Benjamins fattning. Som bl a Richard Wolin och Graeme Gilloch utförligt visat har 
Benjamins modemismbegrepp sin grund i stadsbons genomgripande chockupp
levelse.15 Den modema stadsmänniskan upptäcker, resonerar Benjamin, att de religiösa 
eller filosofiska kunskapsparadigm hon tidigare strukturerat världen efter är otill
räckliga för att beskriva metropolens kalejdoskopiska virrvarr. Då hon inte förmår 
ordna gatans heterogena stimuli i en sammanhängande tankebild, angriper de och 
desintegrerar hennes medvetande. Resultatet blir ett jagets permanenta traumatillstånd, 
som liknar trans, haschrus, paranoia.16 Den modernistiska poeten, fortsätter Benjamin, 
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gör denna ”Chockerlebnis zur Norm”.17 I sitt skrivande liknar han en somnambulisk 
flanör, en besatt spelare eller en arbetare, som genom ”die Dressur der Maschine”18 
tappar sina normala mentala färdigheter. Hans dikter förstör fasta betydelsestrukturer 
inte genom en medveten estetisk kalkyl utan genom att han i kollisionen med staden 
och massan drabbas ”von der Verworrenheit, von der Zerstreutheit”19, som splittrar alla 
hans förståelse- och tolkningshorisonter.

17 Benjamin, "Uber einige Motive", 614.
IS Ibid, 632. Jfr ibid, 627ff.
19 Benjamin, Das Passagen-Werk, 279 (H4a,l).
20 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358.
21 Ibid.
" Jfr t ex R Voillaume, Au Coeur des masses. La vie religieuse des Petits Fréres du Pére de Foucauld, 

Paris 1969, 86ff, 329ff och passim; G Siefer, Die Mission der Arbeiterpriester. Ereignisse und 
Konsequenzen. Ein Beitrag zum Thema: Kirche und Industriegesellschaft, Essen 1960, 115, 235f, 273 och 
passim: Chenu, "Teologia pracy”, 458. Att den nykatolska antropologin i hög grad springer fram ur 
teologernas egen konfrontation med de urbana människomassorna visas bl a i Duquesne, 54ff. En kristen 
förståelse av storstadsfenomenet är enligt Berdjajev en av de viktigare komponenterna i Dostojevskijs 
författarskap; jfr Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 36f, 176.

23 Jfr Origenes, Commentarium in Canticum canticorum 4 (GCS 8,230ff); förf:s In Lucam homiliae 38 
(GCS 9,213f): förf:s De Principiis 4,20ff (PG 11,385ff); Augustinus, De civitate Dei 14,28ff (PL 41,436ff), 
15,5 (PL 41,441f), 18,2 (PL 41,560ff); förf:s Enarrationes in Psalmos 64,lff (PL 36,772ff), 86,6 (PL 
37,1105f): Adam, Lehrbuch, I, 291ff; H von Campenhausen, Lateinische Kirchenväter, Stuttgart 1960, 
198ff.

I artikeln ”Dikt och ideologi. Hållpunkter” berättar Trotzig att hon i 5O-talets Paris 
upptäckte den modema storstadens människomassa: ”Jag tror att allt vad jag skrivit och 
kommer att skriva står i relation till vad jag såg och upplevde de där första åren - 
upptäckten av människomassorna, världsstadens hoppackade konglomerat av folkslag 
och raser”.20 21 På detta förvirrande människomyller reagerar hon emellertid helt 
annorlunda än Benjamins modemistiske Baudelaire. Medan den franske poeten i 
konfrontationen med massan förlamas av en obotlig epistemologisk chock, försöker 
den svenska författarinnan förstå storstaden med stöd i sin antropologiska 
systemreferens. Paris ”drivande misshandlade [...] kokande” människomassor sätter 
varken hennes hermeneutiska attityd till verkligheten eller hennes kristna 
tolkningsparadigm ur funktion utan låter sig framgångsrikt beskrivas som ”den 
korsfästes verkliga kyrka”.-1 Betecknande är att Trotzig i sin artikel inte hänvisar till 
Baudelaire eller Benjamin utan till den av nyteologema och arbetarprästema ofta 
åberopade René Voillaume, superior för ordensgemenskapen Jesu små bröder, och 
hans inflytelserika bok Au cceur des masses, som med hjälp av antropologiska 
kategorier inlemmar storstadsfenomenet i Guds allomfattande oeconomia.22 23

De urbana miljöerna i Dykungens dotter uppvisar slående strukturlikheter med 
artikelns Parisbild. Romanen skildrar visserligen människor som i mötet med stadsruset 
får sina tankar ”svaga och söndriga” (75), men texten själv drabbas aldrig av ett lika 
radikalt chocktillstånd. Med stöd i bl a Ps 122:2ff och Hebr 13:14 hävdar kyrkofäderna 
att världshistoriens alla städer på djupet är identiska och utgör variationer av en 
arketypisk civitas, som i symbolisk form sammanfattar människans antropologiska 
status.-3 Romanens urbana skildringar följer samma universaliserande linje. Det är bara 
två gånger ortnamnet Kristianstad aktualiseras i Dykungens dotter, första gången i 
samband med dykungens fängelsevistelse ”på länsfängelset i Kristianstad” (18), andra 
gången på tal om Elnas kolosförgiftningsolycka ”i Kristianstad i mars 1931” (118). I 
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alla övriga fall omnämns Kristianstad med det opreciserade appellativet staden, som 
både förstärker textens mytiska skrivsätt och hänvisar till den antropologiska 
civitassymboliken. Även om de andra städema i Dykungens dotter - Stockholm, 
Malmö etc - inledningsvis nämns vid sina geografiska namn, tenderar berättaren att 
kalla också dem ”den stora staden” (250), ”den nya staden” (274), ”den vita döda 
staden” (280) etc. De tillåts inte någon mer utpräglad ortskolorit utan behandlas med en 
teknik av samma slag som gör romangestalterna till varandras dubbelgångare. I 
passagen om dykungens sjömansliv smälter exempelvis de olika hamnarna - 
Bremerhaven, Gdynia, Rostock, Kiel - samman till en universell, flemamnig stad: 
”Polisen i Rotterdam, polisen i Kiel, Gdynia, Malmö, alltid polisen” (37). Element som 
tycks utmärkande för en viss stad återfinns så småningom i modifierad form även i 
romanens andra städer.

I mötet med denna universella civitas hamnar Dykungens dotter i en rad 
förståelsekriser, men hur chockartade de än är spränger de aldrig romanens 
övergripande antropologiska förståelsehorisont. Ännu innan Mojan hinner utvandra till 
Kristianstad, tolkas staden med det himmelska Jerusalems, gudsstadens, ljusa 
vokabulär: ”Över horisonten hängde ett skimmer, liksom det står i den gamla bibeln att 
’jag såg en stad nedkomma av himmelen’” (14). 1 det direkta mötet med Kristianstad 
visar det sig dock att staden inte motsvarar denna himmelska vision. Civitas Dei 
skimrar uppe i himlen24, Kristianstad är byggt på en sankmark. I det himmelska 
Jerusalem flyter ”levande vatten” (Upp 22:1), Kristianstad omges av feberframkallande 
kärrsjöområden. Civitas Dei har tolv öppna portar25, Kristianstads synligaste byggnad 
är ett fängelse, ”en av landets tolv centrala straffanstalter” (25). Jerusalems mystiska 
mur är uppbyggd av helgon, profeter och de rättfärdiga troende. En människa som inte 
tillhör muren, förklarar kyrkofäderna, liknar en död, oformad sten. Först när hon av 
”sanningens förkunnare”"6 byggs in i Jerusalems mystiska murkropp, får hon ett 
verkligt liv och förvandlas till en levande, lysande sten."7 Även murarna i Kristianstads 
länsfängelse formar människovarelser ”till sten bland stenar” (25), men denna märkliga 
förvandlingsprocess leder inte till liv utan till död: fängelsets celler är gravar (27), dess 
väggar dödsväggar (38), dess fångar ”levande men döda stenar” (25).

24 Jfr Upp 21:10; Augustinus, De civitate Dei 17,3 (PL 41,525f): förf:s Enarrationes in Psalmos 125,1 
(PL 37,1656f); Dionysius Fumoagrophiota, 123; de Lubac, Catholicisme, 75ff; L-I Ringbom, Paradisus 
terrestris. Myt, bild och verklighet, Heisingforsiae 1958, 23ff; Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 108ff.

25 Jfr Jes 60:11; Upp 21:12; Dionysius Fumoagrophiota, 123; G Jäszai, "Jerusalem. Himmlisches”, i: 
LC1, II, 397; Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 109f.

26 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 121,4 (PL 37,1620).
27 Jfr Jes 60:18; 1 Petr 2:5; Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,7 (PL 36,734f), 121,4 (PL 

37,1620F); Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 109f; de Lubac, Catholicisme, 75ff, 260ff.
28 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 51,6 (PL 36,603f), 61,7f (PL 36,734ff), 64,2 (PL 36,773f); 

förf:s De civitate Dei 15,22 (PL 41,467); Ephraemus, De Paradiso 14,4 (CSCO 174,59, 175,55); F Toumier, 
"Les 'Deux Cités' dans la littérature chrétienne”, Études 123 (1910), 644ff; A Lauras & H Rondet, ”La 
Théme des deux cités dans 1'cEuvre de saint Augustine”, i: H Rondet, M Le Landais, A Lauras & C 
Couturier, Études augustiniennes, Paris 1953, lOlff, 138ff och passim; A Lauras, "Deux Cités. Jerusalem et 

Denna drastiska oförenlighet mellan visionens Jerusalem och realitetens 
Kristianstad underminerar emellertid varken romanens universaliserande diskurs eller 
dess antropologiska tolkningsparadigm. I den kristna antropologin betraktas 
människans jordiska station som en sammanvävning av civitas terrena och civitas Dei, 
Babylon och det himmelska Jerusalem.28 Då romanen i konfrontationen med 
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Kristianstads urbana miljö tvingas korrigera sin initiala stadsförståelse, följer den 
denna antropologiska praxis. Både Kristianstad och romanens andra städer får sin 
grund lagd med element ur världsstadens arketypiska repertoar.29 Babylon är en 
fängelsestad där till och med luften luktar träldom och fångenskap.30 Romanens stad 
framställs som ett enda stort fängelse, där allt sker ”inom spärrar och hakar [...] i regler 
och burar” (89). Babylon byggs på en öde plats som ett resultat av människans 
djävulska infall31, stadens fängelse på ett obebyggt område till följd av en ”tung, 
okänd” (26) människotanke. Babylon ligger vid ”Babels floder” (Ps 137:1) bland 
lömska dymarker, gyttjeträsk och sumpsjöar.32 Romanens stad är ”sankt byggd på dy
öar” (25) bland dyiga kärrsjöområden, som är ”lockande” (58), ”gungande” (236), 
”obevekligt framvällande” (95), fulla av ”bruna gräsvirvlar” (179). Babylon är 
tyngdens, dödens och dunklets stad, där till och med solen är mörk.33 I romanens stad 
är solen svart (220), invånarna underkastade ”den allmänna tyngdlagens vilja” (95) och 
döden närvarande i de flesta av stadslandskapets komponenter. Babylon framstår som 
oöverblickbart stort, påminner om en oändlig labyrint av murar och ger skydd åt en 
makt som genomdriver den perverterade förtryckarlagen.34 Romanens stad ter sig 
”jättelik” (49), aktiverar en lång rad mur- och labyrintbilder och ger rum åt 
myndigheter som dömer och ”fastslår gränserna för den som blir dömd - buren den 
dömde får att röra sig i” (186). På grund av sin förtryckarkaraktär jämförs Babylon 
med ett vilddjur eller odjur - ett lejon, den apokalyptiska draken, Leviatan - som vill 
”gripa den arme” (Ps 10:9).35 Romanens stad drar till sig otaliga vilddjursbilder: 
guldvapnets ”lejonansikte” (25), fängelsets väldiga ”stendjur” (25), fabrikens hostande 
maskindjur (74), skolans ”klara rovdjursögon” (151) etc. Babylons aggressiva strävan 
får sin främsta manifestation i bygget av Babels tom, som vill nå ända upp i himlen, är 
avsett för alla kommande generationer och genom språkförbistringen och 
förskingringen dömer människor till kontaktlöshet och isolering.36 Romanstädernas 

Babylone. Formation et évolution d’un théme central du ’De civitate Dei’”, La Ciudad de Dios. Revista 
quincenal religiösa, cientifica y literaria 167 (1955), 117ff; A Schindler, "Augustin/Augustinismus I. 
Augustin”, i: TRE, IV, 680ff.

29 Vissa element ur Babylons arketypiska vokabulär inlemmas i Baudelaires-Benjamins skildringar av 
den modema staden men fungerar där i en ny, profan kontext utan någon djupare koppling till den kristna 
antropologin; jfr Benjamin, Das Passagen-Werk, 115 (B2,4), 137 (C2,1), 424f (J6O,7), 427 (J61,8); förf:s 
"Das Paris”, 562; Thum, 75, 80; Gilloch 146, 209.

30 Jfr 2 Kon 25:14; Jes 30:20; Augustinus, Enarrationes in Psalmos 125,3 (PL 37,16580. 136,lff (PL 
37,1761ff), 136,7 (PL 37,1765).

31 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,7 (PL 36,734f), 64,2 (PL 36,7730-
32 Jfr 1 Mos 11:3; Ps 137:lff; Jes 14:23: Augustinus, Enarrationes in Psalmos 136,lff (PL 37,1761ff); 

Hilarius av Poitiers, Tractatus super Psalmos 136,4ff (CSEL 22,727ff); Origenes, Commentarium in 
Canticum canticorum 2 (GCS 8,128f); Rahner, Griechische Mythen, 388ff.

33 Jfr Jes 13:10; Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,6 (PL 36,733), 64,4 (PL 36,775f), 121,4 (PL 
37,1620f) och passim; Origenes, Exegetica in Psalmos 136,2 (PG 12,1657); förf:s Commentarium in 
Canticum canticorum 4 (GCS 8,240).

34 Jfr Sef 3:1 ff; Hes 9:9; Augustinus, De civitate Dei 15,9 (PL 41,4470, 16,4ff (PL 41,482ff), 19,7 (PL 
41,6330; förf:s Enarrationes in Psalmos 54,13f (PL 36,637ff), 64,2 (PL 36,7730 och passim; "Jericho”, i: 
LCI, II, 392f.

35 Jfr t ex Ps 22:22; Jer 2:15; Sef 3:3; Upp 17:3; Gregorius den store, Moralia in Iob 33,5 (PL 76,676); 
Rahner, Griechische Mythen, 380f, 392, 395; Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 94ff; J J Tikkanen, 
Die Psalterillustration im Mittelalter, Helsingfors 1895ff, 1, 94.

36 Jfr 1 Mos 11: lff; Augustinus, De civitate Dei 16,4ff (PL 41,482f0: förf;s Enarrationes in Psalmos 
54,1 lf (PL 36,6360; Isidorus av Sevilla, Allegoriae quaedam sacrae Scripturae 17 (PL 83,103); Cyrillus av 
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jättelika byggnader - Kristianstads fängelse, Malmös ”betongtom” (274) etc - reser sig 
”allt högre” (27) upp, planeras ”för framtiden, med framtidens mått” (27) och samlar 
”alla sorters underliga nationaliteter, språk” (274) bara för att avskärma dem från 
varandra och reducera dem till okända ”röster, hostningar, vattenspolningar” (274). 
Trots sin pampiga fasad är Babylon en gammal, sliten stad, dess murar ihåliga, dess 
byggnader sneda och förfallna.37 Romanstadens byggnader ”håller ständigt på att 
brytas ner” (142), liknar tomma skal (142) och framstår som en samling ”nerbrutna 
minnesmärken” (194). Babylons förfallna bebyggelse är sjukdomens och orenhetens 
näste: den översvämmas av avloppsvatten, luktar surt vin och påminner om ”en hög 
med agnar som ska brännas upp”.38 Romanens stad ter sig som ”en avskrädeshög” 
(142), har förorenat vatten och luktar av ”dy och avfall” (50), av ”gas och koleldning” 
(71), av benmjölsfabrikens ”vidrigt fasthäftande ruttna lukt” (187). Till följd av sin 
befläckade natur liknas Babylon vid en syndfull kvinna - dotter eller moder Babel - 
som skamlöst blottar sitt mörka kön och prostituerar sig på världsstadens gator.39 
Romanen jämför staden med en kvinnokropp med en blottad mörk hårhåla ”mellan de 
breda låren” (142), gör prostitutionen till ett stående inslag i sina urbana miljöer och 
förser den prostituerade flickan med flera av dotter Babels arketypiska drag.

Jerusalem, Catecheses mystagogicae 17,17 (PG 33,989); L Réau, Iconographie de Fart chrétien. Paris 
1955ff, II/1, 120ff.

37 Jfr t ex Jes 25:2; Augustinus. Enarrationes in Psalmos 61,7f (PL 36,7340), 136,3ff (PL 37,17620): 
Hilarius av Poitiers, Tractatus super Psalmos 136,6f (CSEL 22,7270.

38 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 51,6 (PL 36,604). Jfr Jes 14:11: Sef 3:1; Upp 17:4. 18:2: 
Augustinus, De civitate Dei 15,6 (PL 41,442); förf:s Enarrationes in Psalmos 61,8f (PL 36,7350), 136,9 
(PL 37,1766f).

39 Jfr Jes 1:21, 47:10; Upp 17:10; Augustinus, Enarrationes in Psalmos 136,20 (PL 37,1773), 138,18 
(PL 37,17950: Rahner, Griechische Mythen, 392; Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 930; W Foerster. 
"Die Bilder in Offenbarung 12f. und 17f.", Theologische Studien und Kritiken. Eine Zeitschrift fiir das 
gesamte Gebiet der Theologie 104 (1932), 2790: Evdokimov, Die Frau, 175f.

40 Jfr Rahner, Griechische Mythen, 3760. Se även Pöschl, 584.
41 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 136,6ff (PL 37,17640); Origenes, Exegetica in Psalmos 

136,2 (PG 12,1657); förf:s Commentarium in Canticum canticorum 4 (GCS 8,240): Gregorius den store, 
Moralia in lob 33,5 (PL 76,676); Rahner, Griechische Mythen, 3900.

I denna täta vävnad av världsstadens arketypiska element flätar Dykungens dotter in 
flyktiga brottstycken ur gudsstadens vokabulär. Romanen drabbas alltså aldrig av något 
totalt epistemologiskt chocktillstånd i mötet med de urbana miljöerna utan mobiliserar i 
stället en hermeneutisk aktivitet och försöker förstå dem med hjälp av sin centrala 
intertext. Den modema upplevelsen av stadens destruktivitet spränger inte textens 
övergripande tolkningshorisont utan formuleras - och omsätts därmed i tolkningsbara 
betydelsestrukturer - med stöd i den kristna antropologins grundbegrepp. Innebär det 
att romanens stadsbilder har en förmodemistisk karaktär? Frågan kan belysas med 
romanens pilmotiv som exempel. I den kristna civitassymboliken förekommer pilen i 
två grundvarianter: som Babylons negativa och det himmelska Jerusalems positiva 
pil.40 En läsare som försöker tolka pilarna i stadens kärrskogsbälte med hjälp av denna 
antropologiska intertext råkar i allvarliga svårigheter. Ingen av de två pilarketypema 
lyckas uttömmande beskriva Kristianstads pilbilder. Babylons pilar, vars särställning i 
världsstadens flora dokumenteras i Ps 137:2 (Vulg Ps 136:2), bär civitas terrenas 
typiska attribut: fördärv, ålderdom, mörker, förvirring etc.41 Man kan få ett intryck av 
att pilarna i stadens dyskog utmärkt motsvarar denna babyloniska piltyp: de tilldelas en 
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framträdande plats i stadens sumpiga skog, är gamla, ”uppspruckna vridna” (195), 
såriga (47), sammanflätade till en förvirrande snårig tova, dunkla under skogens svarta 
himmel. Men åtminstone på en viktig punkt brister överensstämmelsen mellan 
Kristianstads och Babylons pilar. Pilarna i civitas terrena är sterila. ”Babels floder 
vattnar dem”, skriver Augustinus, ”men de frambringar ingen frukt”.42 Vissa 
kyrkofäder påstår rent av att världsstadens pilar fördärvar, ja, mördar sin avkomma.43 
Den pil som Mojan sätter sig bredvid under sin vistelse i kärrskogen är däremot 
ambivalent, både dödsmärkt och födande. Från den gamla pilstammen, som ”på ett 
ställe bräckts, kanske i en storm” (47), växer ”en ny stam, ett helt nytt träd” (47). 
Passagens intention är att upprätta en parallell mellan de två pilstammarna och Mojan 
med den nyfödda dottem. Precis som pilen är fördärvets träd med ”en krona av knivar” 
(47), vill Mojan i kärrskogen göra sin dotter ”som ingenting” (47). Men precis som den 
gamla stammen och den nya för ”sina grenar mot varandra” (47) och genomsyras av ett 
”sprängande växande” (47) liv, blir Mojan och flickan som hon håller ”hårt och fast 
mot sig” (47) till slut ”räddade till livet” (48). Medan pilens dödsaspekt hänvisar till 
Babylons pilsymbolik, aktualiserar dess pånyttfödande egenskap Jerusalems 
arketypiska sceneri. Även då pilen förtorkat, observerar Hilarius, ”så grönskar den på 
nytt varje gång den får vatten. Ja, till och med en bortskuren pilgren skjuter nya rötter, 
då man sätter den i fuktig jord”.44 Med stöd i 3 Mos 23:40, Jes 44:4 etc tolkar 
kyrkofäderna en sådan grönskande, återuppstånden pil som en symbol för Kristus, den 
syndaförlåtande kyrkan och Messias kommande stad.45 De två pilstammarnas samband 
med det himmelska Jerusalems levande trädflora förstärks ytterligare genom att de på 
många plan påminner om den berömda radix Jesse. I sin vision av det kommande 
fredsriket profeterar Jesaja att ”ett skott skall skjuta upp ur Isais avhuggna stam, och en 
telning från dess rötter skall bära frukt” (Jes 11:1). I den kristna symboliken fungerar 
Jesajas tvåstammiga träd som en av de mest etablerade bildema för Kristus, den 
obefläckade Maria och gudsstadens frälsningsordning.46

42 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 136,6 (PL 37,1764).
43 Jfr Apollinarius, Interpretatio in Psaltem 136 (PG 33,1520); Prosper av Akvitanien, Expositio 

Psalmorum 136,2 (PL 51,391); Richard av S:t Victor, Mysticae adnotationes in Psalmos 118 (PL 
196,361ff); Rahner, Griechische Mythen, 390ff.

44 Hilarius av Poitiers, Tractatus super Psalmos 136,7 (CSEL 22,727).
45 Jfr Hieronymus, Commentariorum in Isaiam prophetam 12,44 (PL 24,435); Cyrillus av Alexandria, 

Commentarius in Zachariam prophetam 111 (PG 72,265ff); Cassiodorus, Expositio in Psalterium 136,2 (PL 
70,975); Procopius av Gaza, Commentarii in Leviticum (PG 87,1,778); Rahner, Griechische Mythen, 382ff, 
404ff.

46 Jfr Origenes, Homiliae in Visiones Isaiae 3 (PG 13,228); Cyrillus av Alexandria, Commentarius in 
Isaiam prophetam 2,1,11 (PG 70,310); [Nicolaus av Clairvaux] Petrus Damiani, Sermo de Exaltatione 
Sanctae Crucis (PL 144,761); Pseudo-Augustinus, Sermo de Symbolo ad Catechumenos 2,4,4 (PL 40,655); 
Guldan, 74f; A Thomas, "Wurzel Jesse”, i; LCI, IV, 550ff.

Ett annat av romanpilens element som ställt mot fonden av den kristna civitas- 
symboliken producerar motsägelsefulla betydelser är trädets omväxlande sorg- och 
glädjeuttryck. De två stammarna för sina grenar mot varandra ”med klagande gnäll
ande ljud” (47), som är ”den stumma varelsens gråt” (47). Denna ”ohörbara gråt” (47) 
har en tydlig motsvarighet bland Babylons dödsmärkta pilar. I Ps 137 ombes Israels 
fångade söner sjunga Sions glada hymner för sina babyloniska plågare. Men de kan 
inte sjunga ”Herrens sång i främmande land” (Ps 137:4) utan hänger sina harpor i 
pilträden och gråter. I kyrkofädernas kommentarer symboliserar folkets högljudda och
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47pilamas stumma grat människans fangenskap i världsstaden. Romanens tvastammiga 
pil artikulerar dock inte bara ”det stumma tjutet” utan också ”sina leenden” (47). 
Genom dessa fröjd- och glädjeuttryck bryter den åter mot världsstadens arketypiska 
vokabulär och aktualiserar gudsstadens bildförråd. Med hänvisning till bl a 3 Mos 
23:40 betraktas Jerusalems pilar som glada, jublande, fröjdingivande och funderar som 
symboler för själens glädjefulla messianska Kristusfest ”som aldrig upphör”.

Nådens gudomliga stad och syndens gudlösa sammanvävs således i romanens 
gamla men pånyttfödda pilträd till ett svårbestämbart, mångtydigt mönster. Genom 
denna glidande dubbelhet får romanens pilbild en utpräglat modernistisk karaktär.47 48 49 I 
Trotzigs essäer beskrivs modernismen genomgående med kategorier som dubbeltydig
het, motsägelsefullhet, betydelseförskjutning, sammansatthet där ”betydelserna skiftar 
med dagarna”.50 Vad som ”vanligen existerar på varandra motstridiga sanningsplan” 
fogas, menar författarinnan, i den modernistiska texten in i ”samma skälvande 
blixtrande byggnads enhetlighet”.51 Men hur modernistisk den tvastammiga pilen än är, 
ogiltigförklarar den aldrig den antropologiska förståelsehorisonten. Civitas Dei och 
civitas terrena är, hävdar kyrkofäder, klart åtskilda endast i Guds tanke. Ur människans 
fallna, begränsade perspektiv saknar de denna överskådliga struktur och förenas till en 
förvirrande, mångtydig hybridbild, som kommer att behålla sin svindlande dubbelhet 
”ända fram till världens slut”.52 En av de många bibliska loci som åberopas för att 
illustrera de båda städernas samexistens är den evangeliska liknelsen om ogräset och 
vetet (Matt 13:24ff).53 På ett motsvarande sätt noterar Trotzig att gott och ont i den 
fallna världen aldrig helt kan skiljas från varandra utan växer som ”ogräset och vetet 
om vartannat och inflätat i vartannat till domens dag: man kan inte rycka upp det ena 
utan att döda det andra”.54 I flera essäer gör hon modernismens permanenta exist
entiella och epistemologiska kristillstånd till en vehikel för den syndiga människans 
antropologiska kris.55

47 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 136,6 (PL 37,1764): Hilarius av Poitiers, Tractatus super 
Psalmos 136.4ff (CSEL 22,726ff): Rahner, Griechische Mythen, 390ff.

48 Procopius av Gaza. Commentarii in Leviticum (PG 87,1.778). Jfr även Hieronymus, Com- 
mentariorum in Isaiam prophetam 12,44 (PL 24,435); Origenes, Homiliae in Exodum 9.4 (PG 12,369); 
Rahner, Griechische Mythen, 382ff, 404ff.

49 Jfr t ex G Genette, ”La Littérature comme telle”, i; förf.s Figures I, Paris 1966, 253ff; Szondi. 
Hölderlin-Studien, 29; U Japp, ”Sinnkrise und Sinnverstehen - Hermeneutische Probleme mit Valérys 
Cimetiére marin”, i: Text und Applikation, 330.

50 Trotzig, "Till det levandes lov”, 44. Jfr även förf:s ”Edith Södergran”, 95; förf:s ”Paul Celan; 
Skärvor, gåtfullt levande”, 54, 56; förf:s ”Rilke”, 177.

51 Trotzig, ”Artur Lundkvist”, 142.
52 Augustinus, Enarrationes in Psalmos 64,2 (PL 36,773). Jfr ibid 51,6 (PL 36,603f), 61,6ff (PL 

36,733ff); förf:s De civitate Dei 15,lff (PL 41,437ff); H Schade, Dämonen und Monstren. Gestaltungen des 
Bösen in der Kunst desfruhen Mittelalters, Regensburg 1962, 39ff.

5’ Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 51,6 (PL 36,603f), 61.8 (PL 36,735).
54 Trotzig, "Dostojevskij”, 130. Jfr förf:s ”Simone Weil”, 25; förf:s 'Till det levandes lov", 42.
55 Jfr Trotzigs porträttessäer: ”Rilke”, 174f; "Edith Södergran”, 86ff; "Achmatova", 193ff; "Gösta 

Oswald”, 15ff.

Det modernistiska skrivsättet i Dykungens dotter är med andra ord varken anti- 
antropologiskt eller antihermeneutiskt. Det omkullkastar inte romanens övergripande 
förståelse- och tolkningshorisont utan fördjupar, berikar och nyanserar i stället textens 
universaliserande, antropologiska ”determinacy”. I likhet med både den antropologiska 
systemreferensen och Trotzigs uttalade estetik öppnar sig romanen själv mot hermen- 
eutikens betydelsekonstituerande intertextualitet.



2.6 Den hermeneutiska metodens begränsningar

Så långt har diskussionen givit en tämligen harmonisk bild av studiens metodiska 
villkor. Samtliga tillfrågade instanser - den kristna systemreferensen, Trotzigs explicita 
estetik och Dykungens dotter - har uttalat sitt stöd för den hermeneutiska snarare än för 
den semiotiska intertextualiteten. Inte ens romanens modernistiska skrivsätt verkar 
begränsa den hamartiologiska intertextens och den hermeneutiska metodens relevans. 
Denna konsensus ställer en stabil och pålitlig tolkning i sikte. Att inga sådana 
idealtolkningar låter sig realiseras framhävdes dock redan i den klassiska 1700- och 
1800-talshermeneutiken. Schleiermacher beskriver tolkningen som en aldrig avslutad 
process, där ”Verstehen” ständigt balanserar på gränsen till ”Missverstehen”.1 2 Den 
modema litterära hermeneutiken, inklusive den hermeneutiska intertextualitetsteorin, 
återupptar denna tankegång och betonar att giltigheten för tolkningens alla tre 
grundmoment - förståelse, utläggning och applikation - har klara gränser. Även den 
mest optimala förståelsehorisonten och det lämpligaste tolkningsinstrumentariet störs 
av en rad hermeneutiska obestämdhetsfaktorer. Forskaren bör kontinuerligt reflektera 
över sådana destabiliserande mekanismer och försöka integrera dem i sitt interpretativa 
förfarande." Detta metodologiska påbud föranleder två väsentliga frågor, som nu ska 
behandlas: Vilka osäkerhetsmoment stör betydelseproduktionen i föreliggande 
tolkningsprojekt (kap 1.2.6)? Och kan de införlivas i det intertextuella tolkningsarbetet 
(kap 1.2.7)?

1 F D E Schleiermacher, Hermeneutik und Kritik. Mit einem Anhang sprachphilosophischer Texte 
Schleiermachers, red M Frank, Frankfurt/M 1977, 92. Jfr M Frank, Stil in der Philosophie, Stuttgart 1992, 
12; förf:s ”Einverständnis und Vielsinnigkeit oder: Das Aufbrechen der Bedeutungs-Einheit im 
'eigentlichen Gespräch’” i: Das Gespräch, 93f; Szondi, Einfiihrung, 120ff: Jauss, ”Zum Problem des 
dialogischen Verstehens”, 12; förf:s Wege des Verstehens, 18ff.

2 Jfr Szondi, Einfiihrung, 12ff, 120ff och passim; förf:s Hölderlin-Studien, 1 lff, 22ff; Bollack, 373ff; 
Jauss, ”Einleitung”, 252ff; Buck, ”Ubereinige Schwierigkeiten”, 273ff; Japp, 323ff; Schwanitz, 27ff.

3 Stierle, ”Werk”, 17. Jfr Jauss, ”Zur Abgrenzung”, 465ff; Haverkamp, 341 ff; Japp, 330ff; Preisendanz, 
”Zum Beitrag”, 27f.

4 Jfr Schulman, 4f; Zaremba, ’”Jag går i vilka kyrkor jag vill’”; B Trotzig, ”'Världen är ett 
meddelande”’, Dagens Nyheter 24.12.1972. Se även Hartman, ”Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, 61; 
Bergil, 126f, 239 och passim.

5 Jfr Adolfsson, ”1 nödtider”, 153f; Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 360.
6 Jfr S Tirén, ”Vrångbild att Sverige är avkristnat”. Dagens Nyheter 15.7.1987; Lagerlöf, ”Skriva för att 

slå hål på ytan”; Trotzig, ”Dikt och samhälle”, 643; förf:s ”Omkring modernismens existens”, 16f; förf:s 
”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 358.

En osäkerhetsfaktor som ges stor vikt i den modema hermeneutiken är textens 
intertextuella pluralism. Även då ett verk privilegierar en konkret förståelsehorisont, 
hänvisar det samtidigt till andra intertexter och öppnar sig för en ”Liberalität der 
Applikationsmöglichkeiten, der Auslegbarkeiten, Fortfiihrbarkeiten und Bezugs- 
nahmen”.3 I sina icke-skönlitterära utsagor refererar Trotzig till många intertexter som 
ligger utanför kristendomens ramar. Hon diskuterar idéer med rötter i den judiska 
systemreferensen (golem, kabbala, Bubers chassidism etc)4, visar intresse för myter 
och folkmagi (t ex den lettiska dödskulten)5 och röjer impulser från 1900-talets stora 
tankeströmningar (psykoanalys, marxism, existentialism etc)6. Av de skönlitterära 
”vägvisare” hon genomgående aktualiserar saknar många - Kafka, Schulz, Lundkvist
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m fl7 8 - direkt konfessionell koppling till den kristna föreställningsvärlden. I en lös 
relation till kristendomen står också flera av hennes referenser hemmahörande i andra 
konstarter: art brut, Antonionis filmkonst etc.s De flesta av dessa icke-kristna kontexter 
är på ett eller annat sätt närvarande i Dykungens dotter. Som en del av romanens inter
textuella och interartiella strukturer producerar de egna betydelser, som relativiserar 
den kristet-antropologiska tolkningen.

7 Jfr Schulman, 4; Adolfsson, ”1 nödtider”, 153; Trotzig, "Artur Lundkvist", 142ff.
8 Jfr B Trotzig, ”Källan: bamet och dåren inom oss", Kalejdoskop 3/4—5 (1978), 7ff; förf:s "Gemen- 

skapslekar, ja, men ensamma vargen finns”, Aftonbladet 14.7.1969; förf:s ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 
361; förf:s "Den svåra dialogen”. Dagens Nvheter 14.2.1965; A Gustafsson, "’Vi är bildförstörda’” Dagens 
Nyheter 30.3.1979.

9 Jfr Szondi, Einfiihrung, 119ff.
10 Jfr Szondi, Hölderlin-Studien, 23; M Ellmann, The Poetics of Impersonality. T.S. Eliot and Ezra 

Pound, Brighton 1987, 28ff, 128ff och passim; S Burke, The Death and Return of the Author. Criticism and 
Subjectivity in Barthes, Foucault and Derrida, Edinburgh 1992, 154ff och passim.

11 Jfr Gadamer, 280; Japp, 327f; Szondi, Einfiihrung, 84ff, 116ff, 143ff och passim; Bollack. 374f.
'■ Ett gott exempel är tolkningarna av Trotzigs författarskap baserade på den mystiska korpusen. Dessa 

hänvisar vanligen till hennes deklarerade fascination för mystiken; jfr t ex Paillard, ”Det tragiska”, 68f; 
Thomell, "Frånvaro och närvaro”, 400ff; Ohlsson. 656f; Bergil, 37.

11 Jfr Olsson, I det lysande mörkret, 7ff, 237.

Ett annat viktigt osäkerhetsmoment som uppmärksammas av den litterära 
hermeneutiken är de tolkningssanktionerande instansernas bristfällighet. Varje text 
stadfäster sina betydelsestrukturer via ett nät av inom- och utomtextuella markörer. 
Alla dessa element utnyttjas under tolkningsprocessen som s k hermeneutiska grunder 
(principia hermeneutica) och hermeneutiska hjälpmedel (subsidia hermeneutica), vilkas 
roll är att reglera och giltigförklara betydelseproduktionen. Hur stabila dessa 
tolkningssanktionerande markörer än är, döljer de hermeneutiska fällor, som omgärdar 
de producerade betydelserna med avsevärda felmarginaler.9 En sådan osäker 
hermeneutisk grund är författarens metakommentarer. Som bl a Maud Ellmann, Seån 
Burke och Peter Szondi hävdat tar forskare som helt frånsäger författarinstansen 
hermeneutiskt värde mer hänsyn till sina egna teoretiska premisser än till själva 
tolkningsuppgiften.10 Men även om författaren kan förse forskaren med givande 
upplysningar, utgör han eller hon en allvarlig osäkerhetsfaktor i tolkningsarbetet.11 
Birgitta Trotzig är inget undantag från denna regel. Hon har relativt ofta anlitats i 
media, från Bonniers Litterära Magasin och Credo till SIF-tidningen och Femina, och 
i olika former - intervjuer, enkätsvar, essäer, recensioner - kommenterat sitt liv, sin 
världsåskådning och sitt skrivande. Trotzigforskare har tagit vara på detta generösa 
material och konsekvent utnyttjat det i sitt vetenskapliga arbete.12 Även de studier som 
säger sig vilja ställa Trotzigtexten i centrum - Ulf Olssons avhandling är ett exempel13 
- legitimerar sina läsningar med upprepade hänvisningar till författarinnans 
självbiografiska och metalitterära uttalanden. Men Trotzigs metakommentarer behöver 
inte alltid utgöra en tillförlitlig informationskälla. Minst två typer av opålitlighet 
behäftar författarinnans metadiskurs som hermeneutisk grund. För det första är 
Trotzigs artiklar och intervjuer inte fria från motsägelsefulla påståenden. De redan 
observerade divergensema i synen på relationen mellan hennes verk och religionen kan 
kompletteras med en rad andra exempel. I flera sammanhang vänder sig författarinnan 
mot de ”idioter som av konst begär först och främst Moral” och inskärper att det som 
finns i hennes böcker är ”helt och hållet en värld ’före etiken’. Där har ont och gott 
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ingen betydelse”.14 Men på andra ställen pläderar hon för litteraturens moraliska ansvar 
och framhåller att en god intellektuell och konstnär är den som ”utifrån sina olika 
specialkunskaper värderar verkligheten”, försöker ”skilja agnarna från vetet, 
dödsprincip från livsprincip” och för ”en kamp för människan som moralisk varelse, 
för definitionen av människovärdet”.151 ett flertal intervjuer och artiklar hävdar Trotzig 
att hennes konst ”arbetar med det omedvetna”, har sin rot i en barnslig ”lek” och 
bejakar ”den vilda upplevelsen inom människan”.16 Men i andra yttranden medger hon 
att det inte finns någon ”väg tillbaka” till de vildas ”naturliga”, tabufria värld17 och 
kommenterar sitt konstnärliga skapande i intellektualistiska termer. ”Jag har valt att 
förlägga handlingen till historisk tid för att förklara vissa händelser”18, motiverar hon 
sin historiserande teknik. I vissa lägen anslår Trotzig optimistiska tongångar och säger 
sig ha en känsla av att ”vi lever i en uppvaknande tid”.19 I andra kommentarer från 
ungefär samma period väljer hon en apokalyptisk undergångsvokabulär, brännmärker 
nuet som ’”den stora människodestruktionens’” tid och beskriver den pågående 
historiska processen som ”ett slags utdöende, samhällets förstening”.20 De flesta sådana 
diskrepanser låter sig harmonieras med olika hermeneutiska manövrer. Till de 
effektivaste hör förstås en hänvisning till de enskilda utsagomas kontext. Trotzigs 
intervjuuttalanden framprovoceras ofta av konkreta fenomen i nuet, har en bestämd 
adressat och en klar retorisk intention. I sitt avvisande av konstens moraliska aspekt 
exempelvis vänder hon sig bl a mot ”den posthedenianska skolan”'1 22, som dominerade 
det svenska kulturklimatet långt in på 8O-talet och som förespråkade en optimistisk, 
politiskt korrekt, moraliserande konst." Litteraturens moraliska ansvar däremot 
försvarar författarinnan i regel i de sammanhang där hon konfronteras med olika 
former av förtryck.23 Men hur framgångsrika dylika harmonierande operationer än blir, 
förmår de inte lösa det hermeneutiska grundproblemet: en metadiskursiv utsaga som 

14 Pleijel, 18. Tesen om konstens amoralism försvarar Trotzig även bl a i Zaremba, ”'Jag går i vilka 
kyrkor jag vill’”.

15 B Trotzig, 'Tankens arbetare har i vårt århundrades mörker en uppgift - att skilja dödsprincip från 
livsprincip”, Expressen 9.3.1981; förf:s ”Vandrare, glöm dem aldrig”, Dagens Nyheter 1.12.1982. Konstens 
moraliska ansvar framhävs även bl a i förfis ”Det outhärdliga får inte glömmas”, Dagens Nyheter 
17.4.1983.

16 Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”; E Sidenbladh, '”Livet är både idyll och svavelsyra’”, 
Svenska Dagbladet 18.5.1992; Pleijel, 11. Jfr även Donnér, ”Drömmar och bilder är mitt material”; Trotzig, 
”Som ett barn - och mot döden”.

17 B Trotzig, "Våld aldrig en terapeutisk fråga”, Dagens Nyheter 19.1.1991.
18 Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”. Jfr även t ex Kurowska, ”'Språket gör verkligheten 

tydlig”'; "Författarinna idag”, där Trotzig säger att "alla mina böcker” är "medvetet komponerade”; Reberg, 
"Gud finns överallt”, där Trotzig jämför sig själv med "en svensklärare”.

19 B Trotzig, "Vi håller på att vakna”, Aftonbladet 27.9.1987. Jfr även t ex J Kurowska, ”'Stängt 
Sverige har öppnat sig"' Göteborgs-Posten 7.5.1993; Eggehom, "I Birgittas fotspår”, 9.

20 Österberg, "Birgitta Trotzig - lidandets visionär”; Nilsson, '"Den årstid där evigheten börjar'”. Jfr 
även t ex Lundborg, "Att hålla lidandets sår öppet”; B Trotzig, "Verkligheten - ett frodigt leende", 
Aftonbladet 14.1.1992.

21 Lundborg, "Att hålla lidandets sår öppet”.
22 Jfr även B Trotzig, "Konsten - värderingarnas gödsel”. Dagens Nyheter 6.8.1965; förf:s "Dikt och 

ideologi. Hållpunkter”, 357ff; förf:s "Det sekulariserade Sverige”, 81; Pleijel, 11 och passim; Zaremba, 
'”Jag går i vilka kyrkor jag vill'”. Hedenius och "posthedenianemas” angrepp på Trotzigs författarskap 
diskuteras i Wrede, 149ff, 163ff; Hartman, "Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, 53, 68.

23 Jfr t ex B Trotzig, '”Ett yttre sken av ordning till priset av en inre ordning’” Aftonbladet 17.9.1978; 
förf:s "Det outhärdliga får inte glömmas"; förf:s "Zagajewski”, 184ff.
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först själv måste tolkas innan den kan fungera som ett tolkningslegitimerande verktyg 
är ingen fast hermeneutisk grund.24

Att dylika harmonieringar inte lyckas nivellera metadiskursens alla motsägelser visar inte minst Carin 
Franzéns försök att försona Trotzigs amoraliska och moralvänliga utsagor ”via en omväg” (Franzén, 
”Etiken i Birgitta Trotzigs poetik”, 30), som innebär en etisering av författarinnans modernistiska 
självdeklarationer. På många plan gör Franzéns framställning större rättvisa åt Trotzigs poetologiska 
position än Anders Tyrbergs av ethical criticism inspirerade tolkning, som helt bortser från författarinnans 
problematisering av sambandet mellan etik och estetik; jfr Tyrberg, 2lOff; Franzén, ’”En oetisk öppning av 
etiken. En våldsam öppning’” 58ff; förf:s ”Etiken i Birgitta Trotzigs poetik”, 23ff. Vad Franzén själv 
marginaliserar är däremot att Trotzig dels i många av sina icke-skönlitterära utsagor försvarar en relativt 
traditionell syn på konstens/konstnärens elementära moraliska ansvar, dels i såväl sin explicita poetik som 
sin litterära praxis i hög grad aktualiserar förmodemistiska, mimetiskt-gestaltande framställningsformer 
med antropologisk och ibland specifikt etisk innebörd; moralitet, liknelse, legend etc. Skulden och 
människans onda vilja är i Trotzigs texter inte bara en semantiskt öppen, verkautonom, språklig handling 
utan också - om inte framför allt - en antropologiskt koncipierad människohistoria med en fixerbar, på 
tolkning väntande betydelse.

25 Donnér, "Drömmar och bilder är mitt material”. Jfr även t ex Lundborg, "Att hålla lidandets sår 
öppet”; Sidenbladh, ”'Livet är både idyll och svavelsyra'”.

26 Pleijel, 10.
27 Ibid, 9f. Jfr även t ex Werkelid, ”Att ge själen ett ansikte".
28 Jfr Szondi, Einfiihrung, 45.
29 Stierle, ”Werk”, 14, 17.
10 Jfr t ex Japp, 325ff.

För det andra lyckas Trotzigs metadiskurs inte alltid adekvat registrera de egna 
skönlitterära verkens betydelsestrukturer. Hennes upprepade försäkran om att hon ”inte 
vet vad jag skrivit”25 får bekräftelse av ett flertal av hennes metalitterära kommentarer. 
I det tidigare kapitlet om Trotzigs mystik exempelvis demonstrerades att hennes texter 
är betydligt mindre mystiska än vad hon själv påstår. En missbedömning av motsatt 
slag diagnostiserades i kapitlet om hermeneutiken och det modernistiska skrivsättet. 
Även om författarinnan intygar att hon i sina modernistiska texter inte arbetar med 
”någon kyrkofadersfilosofi” utan reagerar på ”de modema samhällenas 'döda 
tyngd’”26, visade det sig att hon tolkar denna destruktivitet just med den kristna 
människolärans grundkategorier. En orsak till denna sorts felläsningar kan vara att 
Trotzigs metauttalanden i hög grad regleras av ursprungets tankefigur: Trotzig menar 
att hon ”läste” mystikerna, att hon ”utgår” från sin upplevelse av det samtida samhället 
etc.27 Att ursprunget inte alltid utgör en tillräcklig hermeneutisk grund är sedan länge 
tolkningsteoretiskt allmängods. Redan den tyske 1700-talshermeneutikem Johann 
Martin Chladenius påpekade att författarens tankemässi^a och emotionella utgångs
punkter inte kan kontrollera den färdiga textens betydelse.'8

Ytterligare en osäkerhetsfaktor är enligt den modema hermeneutiken textens 
bristande slutenhet. Det intertextuella tolkningsarbetet baseras på föreställningen om 
texten som en sluten enhet, som har sin "Werkidentität”, sin "spezifische Konturiert- 
heit” och sin "Autorität in der Bestimmtheit seiner Form”.29 Som modema hermen
eutiker framhållit har dock verkets slutenhet alltid sina sprickor: texten saknar en 
slutgiltig version, lyckas inte bemästra sitt intertextuella spel, får okontrollerbara 
betydelser genom att upptas i andra texters strukturer etc. Denna bristande slutenhet 
kan visserligen förse forskaren med värdefullt hermeneutiskt material men under
minerar samtidigt de producerade betydelsernas stabilitet.30 Fenomenet gäller i allra 
högsta grad Trotzigs författarskap, där de enskilda verken upprättar mycket sköra 
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gränser mot varandra. De citerar varandra, återkommer till samma arketypiska 
ursituationer, skildrar liknande människotyper. Skapelseberättelsen i Dykungens dotter 
exempelvis följer nästan ordagrant ett fragment ur ett längre prosapoem, som Trotzig 
publicerade under rubriken ”Teologiska variationer” i antologin 1980-talet. Visioner av 
vårt nya årtionde (1980). De partier av poemet som inte ingår i romanens skapelse
berättelse inflätas som små brottstycken i den övriga romantexten och fungerar som en 
sorts teologiska kommentarer till några av verkets bärande scener. Denna dynamiska 
dialog mellan romanen och skapelsepoemet kan betraktas som en hermeneutisk finger
visning: Dykungens dotter låter sig läsas som en narrativ amplifikation av det antropo
logiska grundtema som med lyrisk koncentration sammanfattas i ”Teologiska vari
ationer”. Tolkningen av romanen mot horisonten av prosapoemet stöter samtidigt på 
svåra problem av en typ som utmärker all hermeneutik som bygger på s k parallell
ställen (loca parallela).3 ”Teologiska variationer” avslutas exempelvis med en vision 
av påsksöndagens triumferande sol invictus: ”Den återuppståndna solen står över havet 
som en väldig segrare med knutna händer. Ljus som pålar, som slag”.31 32 I romanens 
avslutning saknas den entydigt optimistiska formuleringen ”en väldig segrare”. Desto 
starkare framhävs själva kampen, som får en permanent, oavgjord karaktär:

31 Jfr Szondi, Einfiihrung, 125ff; förf:s Hölderlin-Studien, 16ff.
32 B Trotzig, ”Teologiska variationer”, i: 1980-talet. Visioner av vårt nya årtionde, red S Daagarsson, 

Bollnäs 1980, 69.
33 Szondi, Einfiihrung, 75.
34 Ibid. 74; jfr ibid, 64ff.
35 Jfr Jauss, ”Einleitung”, 255f; förf:s ”Zur Abgrenzung”, 459ff, 467ff; Szondi, Einfiihrung, 12ff, 64ff, 

89ff och passim; förf:s Hölderlin-Studien, 20ff: Bollack, 384ff; Japp, 323ff.
36 E Boström, '”Själen - vår skyddsort’”, Hufvudstadsbladet 17.4.1986.

Just då steg solen upp ur havet. Den strålade över land och hav, överallt nådde de 
blixtrande strålama, överallt gick solen i kamp med de framtida städerna. (281)

Bör romanens dramatiska kampbild läsas som en komplettering till eller som en 
korrigering av poemets ljusa segervision? Frågan kan knappast få något entydigt svar; 
skapelseberättelsens bristande slutenhet visar sig belasta de producerade betydelserna 
med en avsevärd osäkerhet.

Den osäkerhetsfaktor som av den modema litterära hermeneutiken tillmäts störst 
vikt är verkets estetiska komplexitet. En meningsfixerad tolkning tenderar att utgå från 
”Primat der Sache gegeniiber dem Wort”.33 Denna semantiska ”Sachorientiertheif’34 
ifrågasätts emellertid i varje litterär text av en mängd estetiska grepp, som bemäktigar 
sig verkets referentiella funktion och gör betydelsen labil, spänningsfull, flertydig.35 
Som roman är Dykungens dotter visserligen mindre utsatt för sådana betydelsestörande 
mekanismer än exempelvis icke-narrativa, senmodemistiska dikter, men inte heller här 
fungerar den narrativt-lyriska organisationen som någon lydig förmedlare av diskursiva 
idéer; den bildar snarare en autonom betydelseskapande instans som av egen dynamik 
genererar komplexa semantiska strukturer. Trotzig själv understryker att hennes roman 
inte är ”dokumentär eller allegorisk utan en ren drömvärld”.36 Till det estetiska 
osäkerhetsmomentet i Dykungens dotter bidrar på ett särskilt kännbart sätt berättaren. 
Romanens berättare har konstruerats inte som en stabil, neutral förmedlare av 
antropologiska tankegångar utan som en rörlig, levande, hörbar narrativ röst av den typ 
som brukar kallas skazberättare. Irwin R Titunik har vidareutvecklat de ryska 
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formalistemas skazbegrepp och utarbetat en beskrivningsmodell som tar fasta på sex 
typer av markörer i den narrativa skazstrukturens uppbyggnad.37 Alla sex kategorier 
utnyttjas konsekvent i Dykungens dotter. De grammatiska markörerna förser berättaren 
med en levande röst genom att ersätta epikens grammatiska grundform - 3:e person 
singularis preteritum - med andra grammatiska personer och tempus. Ett paradexempel 
är romanens inledande sats, som genom sin l:a person singularis presens konstituerar 
ett förnimbart berättarjag: ”Jag har en historia att berätta” (7). De situativa 
skazmarkörema dynamiserar berättarrösten genom att ersätta den normala episka 
distansen med ett här/nu-perspektiv. Berättaren i Dykungens dotter utnyttjar flitigt 
adverb, adjektiv och pronomen av typen här och nu och kan rent av i ett och samma 
stycke (t ex 209) flera gånger växla mellan där/då- och här/nu-positionen. De 
expressiva markörerna gör berättarrösten hörbar med hjälp av emotiva och 
metalingvistiska medel. Berättaren i Dykungens dotter utnyttjar många grepp ur 
skazens expressiva repertoar: utrop, pauser, retoriska frågor, preciseringar, för
klaringar, utvikningar och återtagningar av ämnet, felaktiga formuleringar och därpå 
följande självkorrigeringar etc. Den fjärde typen av skazmarkörer - de allokutionella - 
simulerar en levande berättarröst genom att dra in åhöraren i texten. Dykungens dotter 
markerar åhörarens närvaro dels genom de apostroferande pronomenen ”du” (12), 
”dig” (267), ”vi” (213) etc, dels genom imperativer och interjektioner (t ex ”Och se! 
där kom han” (197)), dels genom en lång rad retoriska figurer, som genom sin 
persuasiva prägel förutsätter ett lyssnande du. De dialektala markörerna levandegör 
berättarrösten genom att avvika från det standardiserade skriftspråket. Även om 
romanens berättare inte talar någon av gestalternas dialekter, är narrationen full av 
parataxer, anakoluter, tautologier, klichéer, upprepningar, uppräkningar, subjektför
dubblingar, polysyndetonkonstruktioner samt otaliga ju, så, som sagt etc, som ger 
berättarrösten en utpräglat talspråklig karaktär. Den sjätte och sista typen av skaz
markörer - de semantiska - frammanar enligt Titunik en hörbar berättarröst genom att 
signalera faktiska (sant/falskt, vackert/fult) eller modala (sannolikt/osannolikt, önsk- 
värt/icke-önskvärt) värdeomdömen. I Dykungens dotter manifesteras skazberättarens 
värderande attityd bl a genom frekventa modala satsadverbial (kanske, verkligen, 
egentligen), gradadverbial (mycket, alltför, nästan), antiteser (mörker/ljus, djur/männ- 
iska) samt liknelser och hyperboler.

37 Jfr Titunik, 133ff.
38 Jfr t ex B Ejchenbaum, ”Illjuzija skaza” (Skazens illusion), i: Skvoz literaturu. Sbomik statej (Genom 

litteraturen. Uppsatssamling), Leningrad 1924, 152ff: förf:s ”Kak sdelana 'Sjinel' Gogolja" (Hur är Gogols 
”Kappan” gjord), i: förf:s O proze. Sbomik statej (Om prosan. Uppsatssamling), red I Jampolskij, 
Leningrad 1969, 306ff: förf:s "Leskov i sovremennaja proza” (Leskov och den samtida prosan), i: förf:s O 
literaturę. Raboty raźnych let (Om litteratur. Arbeten från skilda år), red O B Ejchenbaum & E A Toddes, 
Moskva 1987, 413ff; V V Vinogradov, "Problema skaza v stilistike” (Skazproblemet i stilistiken), Poetika. 
Sbomik statej 1 (1926), 24ff; Titunik, 115ff; V Gofman, ”Folklomyj skaz Dalja” (Dahls folkloristiska 
skaz), i: Russkaja proza. Sbomik statej (Rysk prosa. Uppsatssamling), red B Ejchenbaum & J Tynjanov, 
Leningrad 1926, 232ff: Bachtin. Dostojevskijs poetik, 197ff.

39 Då skazröslen i föreliggande studie betecknas som ”han” är det att förstå som en rent grammatisk 
kategorisering. Trotzig själv följer Ciceros, Quintilianus och romantikens traditionella uppfattning (jfr Bolte

Skazen kan - det har bl a Boris Ejchenbaum och Viktor Vinogradov visat - fylla 
högst varierande funktioner.38 En av dess viktigaste uppgifter i Dykungens dotter är att 
naivisera narrationen. Den hörbara berättarrösten stiliseras till en gammal, folklig 
historieförtäljare39, som trots sin livsvisdom och sina lärda anspråk inte har full kontroll 



1.2.6 Den hermeneutiska metodens begränsningar 133

över sin intrig och dess diegetiska inbäddning. Att berättarens kunskaper och 
skicklighet inte alltid räcker till för att återge diegesens komplexitet markeras med 
många explicita medel i texten, bl a frågor utan svar, alternativa uppgifter som aldrig 
får någon slutgiltig sanktionering, modaliserande satsadverbial {kanske, förmodligen, 
antagligen etc), avledningar med det negerande, apofatiska prefixet o- (obegriplig, 
ofattbar, okänd, oöverskådlig etc), hjälpverb som markerar verbets relativitet (verka, 
synas, tyckas, förefalla etc), adverbial och attribut som ger den narrativa informationen 
en svävande prägel (på något sätt, på något vis, ett slags, omkring etc), adjektiviska 
och adverbiala uttryck för överraskning och förvåning (underlig, märkvärdig, egen
domlig, ovanlig, konstig etc). Vid sidan av sådana yttre markörer lämnar berättarens 
narrativa osäkerhet även många indirekta spår i texten. Narrationen är exempelvis full 
av implicita och hypotetiska ellipser. Majoriteten av de återgivna episoderna kan inte 
lokaliseras tidsmässigt. De tidsuppgifter som anges är inte alltid perfekt synkroniserade 
med varandra. De enskilda historierna - Mojans, gårdskarlens, pojkens, den vuxna 
flickans - integreras inte till en organisk helhet utan fungerar som relativt separata 
enheter och skapar på grund av sin bristande samordning olika slags narrativa sprickor 
i texten. Flera av berättarens uppgifter har en närmast motsägelsefull karaktär.

Denna narrativa osäkerhet påverkar i allra högsta grad romanens antropologiska 
meningsproduktion. Många av de universaliserande strategier som i denna studies 
tidigare resonemang betraktats som garanter för den antropologiska diskursens 
legitimitet ger samtidigt uttryck för skazberättarens begränsade trovärdighet. En naiv 
stil manifesterar sig, som flera stilforskare påpekat, bl a genom olika typer av svävande 
pronominella och adverbiala uttryck.40 Romanens frekventa totalitetsadverb, indefinita 
pronomen etc har med andra ord inte bara en generaliserande utan också en 
naiviserande effekt. En liknande dubbelhet utmärker även de olika retoriska figurer - 
sentenser, förklaringar, summeringar - som har till uppgift att överföra questio finita på 
questio infinita och därmed ge en antropologisk ram åt gestalternas konkreta öden. En 
av grundförutsättningarna för en retoriskt lyckad narratio är en harmonisk balans 
mellan narratio aperta (klarhet) och narratio brevis (korthet).41 Romanens muntliga 
skazberättare glömmer gång på gång denna gyllene regel. Som redan delvis framhållits 
har berättarens förklaringar och summeringar ofta en redundant karaktär. Därigenom 
faller han offer för en av de mest frekventa narrativa lasterna - det s k supervacuum (ett 
narrativt ”för mycket”) - som i stället för den eftersträvade klarheten framkallar den 

& Polivka, IV, 9ff, 45ff och passim; Quintilianus, I, 154 (1,8,19)) och betraktar ”hela den muntliga 
traditionen” som ”kvinnors verk” (E Adolfsson m fl, ”Kvinnor, pojkar och vita fåglar. Repliker ur ett 
samtal”, Bonniers Litterära Magasin 57/4 (1988), 237). Men skazberättaren i Dykungens dotter bekräftar 
bara delvis denna hennes tes. Moderna etnologer och sagoforskare har observerat väsentliga skillnader 
mellan manligt och kvinnligt muntligt berättande. Romanens muntliga skazröst visar sig med stor 
konsekvens förena det manliga och det kvinnliga berättandets särdrag. Denna narrativa androgynitet 
stämmer f ö väl överens med Trotzigs syn på konstens könsidentitet. I litteraturen, menar hon, "finns inte så 
enkla kategorier som manligt eller kvinnligt, Shakespeare var varken manlig eller kvinnlig” (Adolfsson m 
fl, 237). Den skapande människan, tillägger hon i samma samtal, ”är en androgyn person” (ibid, 239). Det 
muntliga berättandets könsaspekt diskuteras i Dégh, Märchen, Erzähler und Gemeinschaft, 96ff; förf;s 
”Erzählen, Erzähler", 332ff; B Holbek, Interpretation of Fairy Tales. Danish Folklore in a European 
Perspective, Helsinki 1987, 417ff, 582ff och passim; Mecklenburgische Volksmärchen, red S Neumann, 
Berlin 1971,31.

40 Jfr t ex H O Granlid, Det medvetna barnet. Stil och innebörd i Pär Lagerkvists Gäst hos verkligheten, 
Göteborg 1961, 32ff.

41 Jfr Lausberg, 169f, 174ff, 178.
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rent motsatta effekten: publiken börjar tvivla på talarens kompetens, känner sig 
förvirrad och bemöter hans pratglada narTatio med taedium (motvilja).42 Till övriga 
typer av naiviserande, muntligt motiverade grepp som belastar romanens univers- 
aliserande strategier hör oprecisa amplifikationer, slarvigt använda exempla, överflödig 
omatus, logiska brister i sentensformuleringar etc.43

42 Jfr Quintilianus II, 72ff (4,2,40ff); Lausberg, 170.
43 De nämnda retoriska vitia diskuteras i Lausberg, 161 f, 167ff, 51 lff.
44 Caesarius av Arles, Sermo 180,2 (CC 104,731).
45 Augustinus, Sermo 191,1 (PL 38,1009): Ambrosius, Expositio psalmi 118 8,57 (CSEL 62,186): 

Gregorius av Nazians, Oratio 28,30 (PG 36,70).
46 Jfr Origenes, Commentaria in Evangelium Ioannis l,25f (GCS 4,31); förf:s Commentarium in 

Canticum canticorum 2 (GCS 8,126f), 3 (GCS 8,208): Hieronymus, Epistula 49,14,5 (CSEL 54,372): 
Basilius, Homiliae in Hexaemeron 6,2 (PG 29,120f).

47 Jfr Rahner, Griechische Mythen, 129ff; Dölger, ”Das Sonnengleichnis”. 4ff: C Baeumker, Witelo. Ein 
Philosoph und Naturforscher des XIII. Jahrhunderts, Munster 1908, 37 lf.

48 Jfr t ex Augustinus, De Genesi ad litteram 5,17,35 (PL 34,3330, 8,26,48 (PL 34,3910: förf:s 
Confessiones 12,29 (PL 32,8420, 13,36ff (PL 32,8670; Origenes, De Principiis 28f(PG ll,401ff); Pseudo- 
Dionysius Areopagita, De divinis nominibus 10,lff (PG 3,936ff); May, 177: Scheffczyk, Schöpfung, 61.

Förmedlad genom osäkra och naiviserade strukturer kommer romanens antropo
logiska innebörd att behäftas med en påtaglig ambivalens, som relativiserar den kristna 
tolkningens validitet. Hur problematisk en antropologisk applikation kan vara om
vittnar i synnerhet de romanpassager där skazberättaren direkt ger sig i kast med den 
subtila antropologiska problematiken och parafraserar bibliska eller teologiska inter
texter. 1 romanens skapelseberättelse exempelvis förklarar berättaren Kristus - 
skaparens och frälsarens - plats i skapelsen genom att göra bruk av den klassiska, 
patristiskt-nyteologiska solallegoresen. Men trots många direkta allusioner på den 
kristna sol invictus-symboliken avviker skapelseskildringen på väsentliga plan från 
systemreferensens normeringar. Med tanke på den konkurrerande hedniska soldyrkan 
brukar kyrkofäderna uppmana sina läsare att strängt skilja mellan solallegorins tanke- 
och bildled. Logos, hävdar de, är inte den skapade, materiella solen, som ”hyllas av 
hedningarna och manikéema”44, utan ”vår sol”, ”sann sol”, ”mystisk sol”, som inte 
finns ”i det synliga riket” utan endast ”i de andliga områdena”.45 Den pneumatiska. 
oskapade solen uppvisar visserligen likheter med sin sinnliga avbild, men överträffar 
den på alla områden och är jämförbar med den endast per analogiam.46 Den som bryter 
mot analogiprincipen och överför den sinnliga solens egenskaper på den pneumatiska 
solen förgiftar allegoresen med avfälliga innebörder.47 48

Skazberättaren i Dykungens dotter hörsammar kyrkofädernas varningar och 
markerar tydligt solbildens analoga karaktär. Medan Bibelns materiella sol är 
jämngammal med månen och rent av yngre än jordens ’”[•••] grönska, fröbärande örter 
och fruktträd [...]”’ (1 Mos 1:11), gör berättaren klart för sina åhörare att romanens sol 
är ”äldst av allt” (9). Formuleringen går tillbaka på bl a Kol 1:15, där Kristus hyllas 
som ”förstfödd före allt skapat”. Men på minst en viktig punkt väljer berättaren att inte 
hålla isär solallegorins sak- och bildnivå. Kyrkofäderna betonar att den paulinska 
formuleringen ”förstfödd före allt skapat” inte får förstås ordagrant. Eftersom tiden 
uppstått samtidigt med skapelsen kan Kristus, som står utanför och över tiden, inte 

•48beskrivas med kategorierna äldre/yngre, före/efter. Romanens skazberättare tar inte 
hänsyn till detta teologiska dictum utan transponerar de paulinska ”först” och ”före” till 
det temporära attributet ”äldst av allt” (9), som om det handlade om den sinnliga, 
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skapade solen. Bilden av Kristus som äldst av allt skapat brännmärks av kyrkofäderna 
som ett arianskt kätteri.49

49 Jfr t ex Athanasius, Orationes adversus Arianos 2,63 (PG 26,280f); C Schneider, Geistesgeschichte 
des antiken Christentums, Miinchen 1954,1, 375: Adam, Lehrbuch, I, 220ff; Ott, 62.

50 Jfr Hebr 1:5; D 75, 3025: S th 1,27,2,1,65,3; Premm, I, 267ff, 341 ff.
51 Jfr Basilius, Homiliae in Hexaemeron 2,8 (PG 29,48f), 6,2 (PG 29,1200; förf:s Epistoła 52,2 (PG 

32,393); Ambrosius, Hexaemeron 4,2,5 (PL 14,2020; Augustinus, De Genesi ad litteram 1,17,32 (PL 
34,258), 2,13,27 (PL 34,274); Athanasius, Orationes adversus Arianos 2,59ff (PG 26,272ff); Dölger, ”Das 
Sonnengleichnis”, 23ff; Rahner, Griechische Mvthen, 172ff.

52 Jfr May, 120ff, 164ff, 170ff.
53 Jfr t ex M Starowieyski, ”Wstęp” (Inledning), i: Apokryfy Nowego Testamentu (Nya Testamentets 

apokryfer), red M Starowieyski, Lublin 1986ff, 1/1, 16ff; J Banak, ”Historia kanonu Nowego Testamentu” 
(Den nytestamentliga kanons historia), i: ibid, 1/1, 33ff; W Schneemelcher, ”Haupteinleitung”, i: 
Neutestamentliche Apokryphen, I, 32ff; Leclercq, ”Apocryphes”, 2555ff. En liknande naivisering av 
antropologiska innebörder sker i den ”folkliga” kristna legenden; jfr t ex P Lehmann, ”Die heilige Einfalt”, 
i: förf:s Erforschung des Mittelalters. Ausgewählte Abhandlungen und Aufsätze, Stuttgart-Leipzig 1941 ff, 
III, 216ff; W Stammler, ’”Edle Einfalt’. Zur Geschichte eines kunsttheoretischen Topos”, i; Worte und 
Werte. Bruno Markwardt zum 60. Geburtstag, red G Erdmann & A Eichstaedt, Berlin 1961, 362: H 
Rosenfeld, Legende, Stuttgart (3) 1972, 1 lf, 16: Karlinger, 93; von Görres, 16.

I skapelseberättelsens följande mening får solen till uppgift att illustrera läran om 
creatio ex nihilo: ”Ur där ingenting fanns, bröt den sig fram med födelse” (9). I den 
kristna tankevärlden innebär begreppet skapelse att skaparen ur intet frambringar en ny 
natur, begreppet födelse däremot att han ur sig själv frambringar en likadan natur.50 
Den sinnliga solen skapas av Gud ex nihilo, den pneumatiska föds av honom ur honom 
själv.51 Genom att använda solens födelse som en vehikel för creatio ex nihilo blandar 
skazberättaren ihop dessa två tillblivelseformer. Resultatet avviker från den kristna 
systemreferensen lika drastiskt som hyllningen till solens höga ålder. Medan creatio ex 
nihilo i den kristna teologin garanterar skaparens suveränitet gentemot skapelsen52, får 
den i skazberättarens tolkning en rent motsatt effekt: skaparen blir på ett arianskt vis 
inskriven i den skapade verkligheten.

Hur ska man tolka skapelseavsnittets teologiska avvikelser? En renodlat antropo- 
logisk applikation skulle göra berättaren till en okonventionell teolog som likt Teilhard 
de Chardin djärvt utmanar de kristologiska dogmerna. Men textens estetiska organis
ation problematiserar en sådan antropologisk meningsproduktion genom att peka på 
minst två andra tolkningsmöjligheter. En är att koppla avvikelserna till narrationens 
naiviserade stil och se berättaren som en halvbildad autodidakt, som oreflekterat 
översätter intertextemas subtiliteter till sin egen konkreta framställningsform. Berätt
arens modernistiska diskurs erbjuder ytterligare ett tolkningsaltemativ, där han får 
rollen som experimenterande metaforiker, som sammanpressar den pneumatiska och 
den synliga solen, skaparen och den inkarnerade frälsaren, till en kompakt, mångtydig 
bild. De tre tolkningslinjema skriver in skapelseavsnittet i tre olika litterära genrer. I 
det första fallet läses romanens genesisparafras som en teologiskt medveten, modem 
parabel som öppnar en levande, spänningsfylld dialog med de uppenbarade sann
ingarna, i det andra fallet som en naiv, ”folklig” apokryf som på ett okontrollerat sätt 
förenklar och konkretiserar de komplicerade teologiska kategorierna53, i det tredje 
fallet slutligen som ett modernistiskt prosapoem, som - avsiktligt eller ej - underkastar 
de antropologiska referenserna vågade deformationsstrategier. Skapelseberättelsens 
polyfona struktur, liksom hela romanens, upptar både parabelns, apokryfens och det 
modernistiska prosapoemets genredrag. Genom denna plurala karaktär får textens 
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antropologiska innebörd en svårfångad semantisk ambivalens. Den naiviserande skaz- 
tekniken bildar ett narrativt filter, som eliminerar intertextemas katedrala entydighet 
och slår vakt om den dynamiska öppenheten i romanens antropologiska diskurs.



2.7 Hermeneutiska begränsningar i intertextuell tolkningspraxis

Den tolkning av Dykungens dotter mot horisonten av den kristna hamartiologin som 
här planlagts har visat sig vara behäftad med flera obestämdhetsmoment. Kan de - och 
i så fall hur - integreras i det intertextuella tolkningsarbetet? Närmast till hands ligger 
att infoga dem i syntetiska tolkningsprocedurer.1 2 Den kristna systemreferensen gör mer 
än någon annan västerländsk intertext anspråk på att fungera som ett heltäckande 
åskådningssystem. Redan i kyrkofädernas skrifter betecknas den som pleroma, en 
outtömlig fullhet, som förmår infoga alla förnimbara fenomen i en total kristen 
förklaringsmodell." Den jämförs med ett finmaskigt nät som fångar upp till och med de 
mest säregna tecken och ger dem en egen, kristen betydelse.3 De diskuterade 
hermeneutiska osäkerhetsmomenten kan utan alltför stora svårigheter beredas plats i 
denna universella systemreferens och omvandlas till bärare av kristet-hamartiologiska 
innebörder. Tolkningens begränsningar vänds därmed till tolkningens möjligheter, som 
i stället för att destabilisera fördjupar och nyanserar de producerade antropologiska 
betydelserna.

1 Distinktionen mellan syntetisk och analytisk förståelse diskuteras i Jauss, Wege des Verstehens, 12ff.
2 Jfr Uspenskij & Lossky, 1 lff.
3 Jfr Origenes, Commentaria in Evangelium secundum Matthaeum 10,12 (PG 13,861 ff); förf:s Homiliae 

in Exodum 1,4 (GCS 6,149); förfis Exegetica in Psalmos 1,3 (PG 12,1081); de Lubac, Geist, 169ff, 409ff.
4 De nämnda judiska idéema aktualiseras i Trotzig, '”Världen är ett meddelande’”; Sidenbladh, '”Livet 

är både idyll och svavelsyra’”; Schulman, 5; Hartman, "Birgitta Trotzig och uppenbarelsen”, 61. De kristna 
motsvarigheterna diskuteras i Kem, 467ff; Rideau, 326; Lossky, Die mystische Theologie, 136ff, 195f; 
Billicsich, II, 68. Likheten mellan de båda systemreferensema uppmärksammas bl a i von Balthasar, 
Einsame Zwiesprache, 25ff, 118ff och passim; G Scholem, Den judiska mystiken, Stockholm-Stehag 1992, 
266f.

5 Schulman, 4.
6 Jfr Zaremba, '"Jag går i vilka kyrkor jag vill’”; Schulman, 5.

Ett av de hermeneutiska osäkerhetsmoment som på detta sätt kan försonas med den 
kristna systemreferensen är romanens icke-kristna betydelseproducerande kontexter. 
Den rymliga och polyfona kristna antropologin erbjuder ekvivalenter åt merparten av 
de icke-kristna intertexter som Dykungens dotter mobiliserar. Stabila kristna 
motsvarigheter får exempelvis alla de judiska idéer som författarinnan uppmärksammar 
i sina icke-skönlitterära utsagor och som arbetats in i romantexten: den östjudiska 
dialogismen visar påfallande likheter med den kristna personalismen, den chassidiska 
upplevelsen av alltings samband med bl a Teilhards totalitetserfarenhet, den 
kabbalistiska berättelsen om ljuset i lerskärvoma med Maximus Confessors kristologi 
och Jakob Böhmes piscillalära etc.4 Trotzig själv framhåller att judendomen och 
kristendomen ”växer på samma rot, representerar olika stadier av samma andliga 
genombrott i historien”.5 Utmärkande för hennes reception av den judiska intertexten 
är inte bara att hon gärna söker kristna paralleller till de åberopade judiska idéerna - 
Shekhina kopplas till Maria, synagogan till kyrkan, chassidemas skogsvandrare till 
Franciskus etc6 - utan också att hon i hög grad förstår dessa judiska föreställningar via 
den kristna antropologins grundkategorier. Hennes tolkning av de gammaltestamentliga 
psalmerna exempelvis är minst lika starkt präglad av den kristna psalmexegesen som 
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av psalmtextemas judiska betydelsestrukturer.7 Som framgått i de tidigare resone
mangen är denna kristianiserande tendens generellt mycket stark i Trotzigs reception 
av icke-kristna intertexter (icke-kristna i bemärkelsen att de inte vilar på ett explicit ja 
till uppenbarelsen) - hennes förståelse av folksagan, Rimbaud, Sara Lidman, Nabokov, 
Zagajewski är bara några av många exempel.8 En hermeneutisk försoning av det 
kristna och det icke-kristna legitimeras alltså inte minst av författarinnans egen 
hermeneutiska praxis.

7 Jfr B Trotzig, ”Den namnlösa rösten”, Dagens Nyheter 6.2.1966.
a Jfr B Trotzig, ”Till Sara. Några rader om lidelsens och samvetets röst”, Bonniers Litterära Magasin 

63/5 (1994), 23f; förf:s ”Det otillgängliga barnet”, Artes. Tidskrift för litteratur, konst och musik 26/1 
(2000), 42ff; förf:s "Tömrosa", 147ff; förf:s "Myten och människan”. 25: förf:s "Zagajewski", 184ff.

’ Jfr t ex Koch, Was ist Formgeschichte.', 3ff, 112ff och passim; W Bruckner, '”Narrativistik'. Versuch 
einer Kenntnisnahme theologischer Erzählforschung”, Fabula. Zeitschrift fur Erzählforschung 20 (1979), 
18ff; H Weinrich, ”Narrative Theologie", Concilium. Intemationale Zeitschrift fur Theologie 9 (1973), 
329ff. Se även Chenu, La Theologie au douziéme siécle. 337ff.

10 Jfr R Fricker. Das ältere englische Schauspiel, Bem-Miinchen 1975ff, 1, 140ff och passim; R Potter, 
The English Morality Play. Origins. History and Influence ofa Dramatic Tradition, London-Boston 1975, 
58ff, 78ff; W Helmich, Die Allegorie im französischen Theater des 15. und 16. Jahrhunderts, Tiibingen 
1976ff. 1, 310ff.

11 Jfr t ex de Lubac, Le Drame, 391 ff, 395; Evdokimov, Dostofevsky, 83. Berättarens begränsningar 
funktionaliseras även i den modema bibelexegesen; jfr t ex von Rad, Das erste Mosebuch. 43. Ang 
människans jag-du-struktur jfr R Guardini. Welt und Person. Versuche zur christlichen Lehre vom 
Menschen, Wiirzburg (5) 1962, 134ff. 1 sin Sjöbergessä tolkar Trotzig själv det naiva perspektivet som en 
vehikel för viktiga antropologiska tankegångar: jfr förf:s "Birger Sjöberg", i: förf:s Porträtt, 157ff.

Ett annat hermeneutiskt osäkerhetsmoment som via syntetiska procedurer relativt 
lätt kan integreras i den kristna systemreferensen är romanens estetiska uppbyggnad. 
Som bl a den formhistoriska skolan visat står inte de olika litterära greppen utanför den 
antropologiska diskursen utan har en bestämd religiös ”Sitz im Leben” och kan 
förkroppsliga konkreta teologiska idéer.9 Att mysteriespelet dör ut vid medeltidens 
utgång medan moraliteten vidareutvecklas av reformationens och motreformationens 
författare beror inte bara på de båda genremas rent estetiska egenskaper utan också - 
och framför allt - på i vilken mån dessa egenskaper lämpar sig som bärare av den nya 
kristna synen på synden och nåden.10 En teologiskt fixerbar profil har också de 
estetiska strategierna i Dykungens dotter. En rad modema teologer har observerat att 
berättelser med rötter i den kristna människobilden gärna använder sig av en dynamisk, 
icke-allvetande berättare. A ena sidan markerar hans inskränkta blick människans 
kunskapsteoretiska och etiska begränsning, hennes gränsposition mellan ljusets och 
mörkrets rike. A andra sidan aktualiserar hans hörbara, dynamiska röst människans 
dialogiska konstitution, hennes grundläggande jag-du-struktur.11 Den osäkra, levande 
skazberättaren i Dykungens dotter låter sig fruktbart infogas i den antropologiska 
förståelsehorisonten via denna typ av antropologiskt-narratologiska kopplingar.

Längs likartade linjer skulle även Trotzigs kontradiktoriska metakommentarer 
kunna införlivas i de antropologiska tolkningsprocedurema. I flera icke-skönlitterära 
utsagor säger hon sig uppleva inte bara världen utan också sig själv som kluven, 
disharmonisk, motsägelsefull. Denna ”kvardröjande dubbelhet, tillståndet att sitta 
mellan två stolar” ser hon inte som någon isolerad företeelse utan som en produkt av 
”all mänsklig meddelelseförmågas och kärleksförmågas, alla mänskliga verklighets



1.2.7 Hermeneutiska begränsningar i intertextuell tolkningspraxis 139

förhållandens kris”.12 Med denna självdiagnos intar Trotzig samma antropologiska 
position som hennes osäkra skazberättare och hennes kluvna romangestalter. Hennes 
metapoetiska kommentarer vill varken privilegieras som en slutgiltig, auktoritativ 
sanning eller avfärdas som en falsk, värdelös mystifikation; de vill betraktas som 
ytterligare ett uttryck för den fallna människans splittrade, trevande självförståelse.13 
Mot horisonten av den kristna systemreferensen framstår Dykungens dotter och för
fattarinnans romankommentarer som djupt befryndade diskurstyper, som ömsesidigt 
belyser varandra genom att på olika plan bära vittne om samma antropologiska 
dubbelhetsproblematik.

12 Trotzig, ”Till det levandes lov”, 30f. Jfr även Donnér, ”Drömmar och bilder är mitt material”; 
Sidenbladh, ”'Livet är både idyll och svavelsyra’”; Pleijel, 18; Jonsson, "Bejaka det motsägelsefulla!”; 
Zaremba, '”Jag går i vilka kyrkor jag vill’”; Bak, "Program och porträtt”, 127f.

13 På ett likartat sätt hävdar en rad moderna hermeneutiker att författarens metakommentarer varken ska 
absolutiseras eller ogiltigförklaras utan ges samma status som andra tolkningar av författarens texter; jfr t ex 
Japp, 328.

14 Jfr Lossky, Die mystische Theologie, 180; Adam, Lehrbuch, I, 335ff.
15 Jfr t ex de Lubac, Le Mystére, 135ff, 166ff och passim; förf:s Paradoxes, 71ff och passim: Congar, 

La Foi, 18ff, 22 och passim; Evdokimov, Die Frau, 227.
16 Jfr de Lubac, Geist, 169ff; Drijvers, 38ff.
17 Jfr Evdokimov, Dostoievsky, 41; R Guardini, Der Mensch und der Glaube. Versuche iiber die 

religiöse Existenz in Dostojewskijs grossen Romanen, Leipzig 1932, 28lff; de Lubac, Le Drame, 388ff; 
Troyat, 546.

Hermeneutiska obestämdhetsmoment som inte låter sig inlemmas i den syntetiska 
betydelseproduktionen med hjälp av mer profilerade antropologiska föreställningar kan 
alltid vinnas för den kristna förståelsehorisonten med hänvisning till det rymliga kristna 
mysteriumbegreppet. Under fjärde ekumeniska konciliet i Chalcedon år 451 fattade 
kyrkan ett dogmatiskt beslut, som fått avgörande konsekvenser för den kristna 
systemreferensens struktur. I stället för att försöka beskriva Kristusfenomenet med 
logiska lärosatser valde konciliets fäder att framhäva frälsarens outgrundlighet med 
hjälp av en ”dåraktig” paradox.14 Den alogiska, motsägelsefulla diskursen blev därmed 
till kristendomens officiellt sanktionerade uttryck för det kristna mysteriets 
outtömlighet.15 En av romanens många destabiliserande faktorer som med assistans av 
denna apofatiska intertext kan infogas i en syntetisk antropologisk tolkning är verkets 
bristande slutenhet. Redan de bibliska författarna utnyttjar textens ofrånkomliga 
öppenhet för att ge uttryck åt gudsmysteriets outtömlighet.16 Modema antropologer 
tangerar samma tankegång inte minst då de behandlar Dostojevskijs dubbelgångar
teknik. Den ryske författaren - observerar Evdokimov, Guardini, de Lubac - utplånar 
avsiktligt gränserna mellan de enskilda verken. Hans böcker återkommer till samma 
arketypiska ursituationer för att underkasta dem ständigt nya omgestaltningar, kom
pletteringar, korrigeringar. Genom denna omtagningsteknik får läsaren ett intryck av 
att skapelsen, människan och Gud inte kan tömmas ut med några enkla narrativa 
formler utan döljer ett obegripligt, outsägligt mysterium, som kontinuerligt kräver nya 
berättelser.17 Den spänningsfyllda dialogen mellan Dykungens dotter och ”Teologiska 
variationer” kan ses som ett likartat uttryck för tillvarons outtömliga hemlighet.

På ett liknande vis kan även de övriga hermeneutiska osäkerhetsfaktorerna integr
eras i en allomfattande kristen förklaringsmodell. Inte ens de mest uppseendeväckande 
aporia behöver lämnas utanför den antropologiska förståelsehorisonten. Genom en 
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sådan syntetisk tolkning kan Dykungens dotter ges en enhetlig, heltäckande mening 
och förvandlas till en lojal förmedlare av den alltförklarande kristna människoläran.

Ett viktigt problem återstår emellertid. Redan Schleiermacher framhävde att den 
syntetiska betydelseproduktionen lätt förlorar sin skärpa, om den inte balanseras av ett 
granskande, differentierande perspektiv.18 Moderna hermeneutiker - Jauss, Szondi, 
Japp m fl - återupplivar detta dictum och hävdar att en tolkning som låter verket helt 
uppgå i en enda harmonierande förståelsehorisont gör sig blind både för tolknings- 
proceduremas oupplösliga spänningar och för själva verkets icke-reducerbara egenart. 
Denna typ av hermeneutiska komplikationer kan man enligt de moderna tolknings- 
teoretikema lämpligast bemästra genom att upprätta en tydlig distans mellan den 
tolkade texten och dess förståelsehorisont och kombinera de syntetiska tolknings- 
procedurema med ett analytiskt tillvägagångssätt.19 Hur skulle ett sådant analytiskt 
förfarande kunna förenas med denna studies starkt syntetiska systemreferens? Var i den 
universella, alltförklarande kristna intertexten finns plats för ett extemt, distanserande 
perspektiv? En god grund för en sådan förening av kristen intertext och analytisk 
tolkningspraxis erbjuder intertextens differentiering. Den systemreferens som konstitu
erats i hermeneutiskt samtal med Dykungens dotter är inget harmoniskt komplex av 
komplementära uppfattningar utan ett konglomerat av heterogena idéer, som står i 
spänningsfyllda, rent av antagonistiska relationer till varandra. Det motstånd romanen 
gör mot sin kristna förståelsehorisont låter sig beskrivas som verkets inre konflikter 
mellan sådana oförsonliga intertextuella positioner. Hur detta textuella självförsvar mot 
alltför harmonierande tolkningar fungerar i praktiken kan demonstreras med romanens 
skildring av staden som exempel.

Jfr Szondi, Einfiihrung, 166ff.
19 Jfr Jauss, Wege des Verstehens, 12ff, 22ff; förfis ”Zum Problem des dialogischen Verstehens", 12; 

Szondi, Einfiihning, 143ff, 166ff; Bollack, 380ff; Japp, 339; G Buck, Riickwege aus der Entfremdung. 
Studien zur Entwicklung der deutschen humanistischen Bildungsphilosophie, Paderbom-Munchen 1984, 
177ff.

"° Jfr t ex Origenes, Commentarium in Canticum canticorum prol (GCS 8,84f), 2 (GCS 8.130f), 3 (GCS 
8,198); Irenaeus, Adversus haereses 5,35,lf (PG 7,1218ff); Tyciak, ”Die Theologie”, 45ff, 56: Casper, 
Weltverklärung, 66ff, 93; Evdokimov, Prawosławie, 64ff, 138ff, 358ff och passim; Lossky, Die mystische 
Theologie, 143ff.

Jfr Toumier, 644ff; Lauras & Rondet, lOlff, 138ff och passim; Lauras, 117ff; von Campenhausen, 
Lateinische Kirchenväter, 195ff; Adam, Lehrbuch. 1, 293ff: Schindler. 680ff.

Kapitlet om romanens modernistiska skrivsätt och hermeneutiken visade att 
stadsbilden i Dykungens dotter kan belysas med motsatsparet civitas Dei vs civitas 
terrena. Denna antites får inte ett lika starkt stöd från hela den kristna system
referensen. Eftersom de grekiska kyrkofäderna - bl a Irenaeus, Origenes, Gregorius av 
Nyssa - snarare väljer den förgudade än den syndiga människans observationspunkt 
och uppfattar syndens rike som en kort mellanakt i det dynamiska, eskatologiskt 
inriktade frälsningsskeendet, tilldelar de motsatsen Babylon/Jerusalem en underordnad 
roll. Civitas Dei tematiseras visserligen men kontrasteras relativt sällan mot civitas 
terrena. Genom sin unika status som alltings moder och eskatologiska slutpunkt 
upphäver den alla tänkbara antiteser.20 I den augustinska teologin, som starkt fixerar 
syndens realitet och betraktar den som en bestående, ytterst reell verklighetsstruktur, 
får däremot motsatsen civitas Dei vs civitas terrena en alldeles central position. 
Augustinus tolkar inte bara själva frälsningsakten utan hela världshistorien med 
Babylons och det himmelska Jerusalems vokabulär.21 Alla timliga fenomen som står i 
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kontakt med Guds oeconomia underordnas världsstadens vs gudsstadens arketypiska 
topografi.

Romanens stadsskildringar uppvisar många påfallande likheter med den specifika 
augustinska stadssymboliken. Utmärkande för Augustinus civitasdiskurs är bl a att den 
omvandlar Babylons ordning till en permanent människolag, att den skildrar de båda 
städerna med en tillspetsad konfliktvokabulär och att den tenderar att bygga ut och 
hyperbolisera den negativa, babyloniska bildräckan samtidigt som den försvagar de 
positiva Jerusalembildema genom att underkasta dem perverterande nedskrivningar." 
Dessa augustinska civitasmarkörer aktiveras med stor tydlighet i exempelvis romanens 
visionära, prosalyriska framställning av stadens ständiga förfall (142). Passagen 
rymmer merparten av världsstadens negativa bilder - fångenskap, nedbrytning, död, 
tomhet, förvirring, mörker, smuts etc - och underkastar dem en energisk hyper- 
bolisering. Jerusalems arketypiska bilder är betydligt färre och försvagas genom 
perverterande förvrängningar: berget - ett av gudsstadens typiska kännetecken* 23 - 
degraderas till en avskrädeshög, ljuset till ”tomma reflexer” (142) och ”tungt mörkt 
flytande ljus” (142), himlen till en molntäckt, ”lågt flytande” (142) rymd, de levande 
murarna till skalliknande, nedbrutna tegelhus. Relationen mellan passagens Babylon- 
och Jerusalemvokabulär drivs mot en öppen konflikt, vars permanens markeras genom 
det envist återkommande ständigt: staden byggs ”[sjtändigt” (142) upp, ”ständigt 
putsas sprickor, ständigt lagas fasader, ständigt faller den sönder igen” (142).

" Jfr t ex Augustinus, De civitate Dei 15,lff (PL 4l,437ff); förf:s Enarrationes in Psalmos 61,6 (PL 
36,733f), 64,2ff (PL 36,773ff), 121,3f (PL 37,1619ff), 136,lff (PL 37,1761ff), 148,4 (PL 37,1940) och 
passim.

23 Ang de omnämnda arketypema jfr Ps 48:3; Jes 60:1 ff; Hes 40:2, 43:12; 1 Petr 2:5; Upp 21:2ff; 
Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,7 (PL 36,734f), 121,4 (PL 37,1620f), 138,18 (PL 37,1795); förf:s 
De civitate Dei 17,3 (PL 41,525f); Dionysius Fumoagrophiota, 123; H Sedlmayr, ”Zeichen der Sonne”, i: 
förf:s Epochen und Werke. Gesammelte Schriften zur Kunstgeschichte, Wien-Milnchen 1959ff, II, 250ff; 
Ringbom, 23ff; de Lubac, Catholicisme. 75ff, 260ff.

24 Jfr t ex Augustinus, De civitate Dei 15,lff (PL 41,437ff), 18,2 (PL 4l,560ff); förf:s Enarrationes in 
Psalmos 61,6ff(PL 36,733ff).

25 Jfr Jes 11:10; Syr 1:6; Augustinus, Enarrationes in Psalmos 61,8 (PL 36,735f), 138,18 (PL 37,1795f), 
147,28 (PL 37,1937); Cyrillus av Alexandria, Commentarius in Isaiam prophetam 2,1,11 (PG 70,309); 
Bernhard av Clairvaux, Senno in Die Sancto Paschae (PL 183,279).

Det augustinska rastret räcker dock inte för att beskriva förfallsbildens alla bärande 
semantiska strukturer. Augustinus civitasframställningar har en konsekvent antitetisk 
uppläggning.24 Den aktuella stadsbilden däremot underordnar antitesen civitas Dei vs 
civitas terrena samma typ av paradoxal anastasisrörelse som redan observerats i 
skildringen av Veras begravning. Passagen inleds med en panoramabild av himlen och 
molnen, glider nedåt mot dystra ruiner och fixerar ”källrama stillastående pölar av 
översvämningsvatten” (142). Nedstigandet innebär en allt starkare kumulering av 
Babylons markörer. Men just när denna hyperboliserande procedur verkar närma sig 
sin kulmen, blir den plötsligt avbruten av överraskande frågor: ”Vad gror i 
sönderdelningen, vad blir fördolt till. Vem ska födas. Förruttnelse-skalen täcker roten” 
(142). Det organiska bildspråket - gro, växa, föda etc - tillhör gudsstadens arketypiska 
repertoar.25 Samma dubbelriktade rörelse tematiseras i passagens nästa stycke, som 
jämför staden med en dunkel, blottad kvinnokropp. Texten fixerar slättens molnighet, 
glider ”inåt neråt” (142) mot stadens fuktiga källare och fokuserar slutligen ”den grova 
mörka hårhålan” (142) mellan ”de breda låren” (142), där berättarens blick - i 
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smutsens och skammens maxpunkt - överraskande upptäcker den ”värmeskälvande 
källaren-källan” (142). Precis som groendet och växandet tillhör även den inre källan 
Jerusalems förråd av livgivande bilder.26 De båda styckena visar sig hyperbolisera 
världsstadens arketypiska dödsmetaforik bara för att i sin klimax göra den till ett 
paradoxalt uttryck för gudsstadens pånyttfödelsetema. De effektfulla assonanserna 
(”Förruttnelse”/”rot”, ”källare”/”källa”) ger en extra styrka åt vändningens paradoxala 
karaktär. Passagen markerar med omisskännliga signaler att den hellre vill bli läst mot 
horisonten av Johannes Damascenus paradoxala påsktroparion än Augustinus anti- 
tetiska civitassymbolik.

■6 Jfr Hes 47:1; Upp 22:1; Lohse, Die Offenbarung des Johannes. 111; Ringbom, 27ff.
27 Jfr Schulz, ”Die 'HöHenfahrt'” 5ff, 17ff, 34ff; Tyciak, "Die Theologie", 45ff; Evdokimov, 

Prawosławie, 64ff, 104ff; Teixidor, 26ff.
28 Jfr t ex Irenaeus, Adversus haereses 3,21,1 (PG 7,946), 4,36,2 (PG 7.1091 f).

Jfr Casper, Weltverklärung, 70ff: Osterjubel der Ostkirche, 14ff, 21; Schulz, "Die 'HöHenfahrt”', 
34ff.

30 De augustinska paradoxemas struktur diskuteras i Dinkler, lOOff.
31 I sin Nabokovessä anspelar Trotzig själv på Harold Blooms psykoanalytiskt inspirerade intertextu- 

alitetsteori och beskriver förhållandet mellan Nabokov och Dostojevskij med formuleringen "den skapande 
förträngningen" (Trotzig, "Det otillgängliga barnet”, 42). Jfr även H Bloom, The Anxiety of Influence. A 
Theory ofPoetry, New York-Oxford (2) 1997. 5ff och passim.

Trots dessa signaler är passagen om stadens förfall inte slutgiltigt beskrivbar med 
anastasisfärdens intertexter. Som påpekats apropå romanens andra motto förmår den 
ortodoxa anastasisparadoxen förvandla död till liv, eftersom den konsekvent håller sig 
till det kristologiskt-soteriologiska och eskatologiska planet. Påskdramats huvudaktörer 
rör sig inte mellan de antropologiska stationerna civitas Dei och civitas terrena utan 
mellan de soteriologiskt-eskatologiska polema dödsrike och paradis.27 Även om 
Babylon ibland aktualiseras i den grekiska patristikens textkorpus, förses staden inte 
med någon autonom antropologisk dynamik utan skrivs helt in i Guds övergripande 
frälsningsplan.28 På ett motsvarande vis tolkar den ortodoxa påskliturgin fångenskaps- 
motivet inte antropologiskt som en bild av människans jordiska status utan frälsnings- 
ekonomiskt som släktets korta uppehåll på vägen mot Jerusalems fröjder.29 I passagen 
om stadens ständiga förfall däremot skrivs anastasisrörelsen in i en utpräglat antropo
logisk bildvärld. De österländska kategorierna tas i bruk för att lösa typiskt väster
ländska problem. Resultatet blir att den mobiliserade paradoxen inte lyckas klara sina 
soteriologiska uppgifter. Medan paradoxen i den ortodoxa teologin framgångsrikt upp
löser alla antiteser och omvandlar dödens nedstigande till återuppståndelsens triumf
färd, utmynnar passagen om stadens förfall i framställningen av stadens ”dyångor, 
feberångor” (142), som angriper den gravida Mojan och så småningom leder till lilla 
Veras död. Ingen av passagens smärtfulla antiteser får en varaktigare lösning genom 
anastasisrörelsens assonansladdade paradoxer. Sådana spruckna, stympade paradoxer 
har knappast någon motsvarighet i Johannes Damascenus eller Irenaeus soteriologiskt- 
eskatologiska stadssymbolik, desto fler i Augustinus antropologiska skrifter.30 Ifall 
passagen om stadens förfall har ett intertextuellt omedvetet, upptas en stor del av detta 
förträngda, destabiliserande skikt av Augustinus - och Luthers - spänningsladdade, 
starkt antitetiska antropologi.31

I den stora Ord och S/tó-intervjun medger Trotzig att hon trots ”vissa ansträng
ningar” inte lyckats ”överbrygga klyftan mellan åskådning och litterärt skapande” och 
tvingats ”acceptera klyftan inom mig, det faktum att jag så att säga skriver med ena 



1.2.7 Hermeneutiska begränsningar i intertextuell tolkningspraxis 143

handen och tänker med den andra”.32 Genom att både bejaka och markera motstånd 
mot den kristna civitas terrena-symboliken manifesterar passagen om stadens ständiga 
förfall en liknande dubbelhet. En syntetiskt koncipierad systemreferens skulle ha 
upplöst denna dissonans i en harmonierande meningsproduktion. Med hjälp av system
referensens differentiering däremot har passagens kluvenhet både registrerats och fått 
en framskjuten plats i en intertextuellt-hermeneutisk praxis. Inget av de applicerade 
antropologiska idékomplexen har förmått helt harmoniera visionens underliggande 
semantiska ambivalens. Textens autonomi gentemot sin intertext har trätt fram som en 
oupplöslig spänning mellan den ortodoxa anastasisteologin och den augustinska 
civitasvokabulären. Tolkningens dialektik av ”Verstehen” och ”Missverstehen” har fått 
en garant i intertextens egen spänningsfullhet.

12 Pleijel, 18.

De föregående kapitlen har alla haft till uppgift att konstituera studiens metod och 
dess bärande intertext. Dessa metodiska frågor har inte behandlats på ett rent abstrakt, 
teoretiskt plan utan i ett hermeneutiskt samtal med Dykungens dotter. I enlighet med 
den modema litterära hermeneutikens postulat har romanen själv fått fixera sina 
tolkningsprinciper och sin fruktbaraste systemreferens. Denna hermeneutiska 
cirkelrörelse mellan text, intertext och intertextualitetsteori har inte bara lett till en rad 
metodiska ställningstaganden utan också frilagt ett flertal av romanens väsentligaste 
meningsstrukturer. De kommande kapitlen ska ägnas åt att fördjupa, nyansera och 
systematisera några centrala hamartiologiska betydelsefält som genom denna process 
stakats ut.





II

Den intersubjektiva synden

1 Den dialogiska synden

1.1 Mojans nej till skaparen

I sin essä ”Dostojevskij. Ett idolporträtt” kommenterar Birgitta Trotzig några bärande 
grepp i den ryske författarkollegans berättarteknik. Den narrativa startpunkten i hans 
episka verk, noterar hon, är att berättaren och dennes narrat ”står på tröskeln till ett 
starkt upplyst rum”. Detta diegetiska rum har ingen autonom existens utan ”uppstår av 
vad som händer där”. Den rumskonstituerande handlingen inleds med att personer 
”dyker upp ur ett okänt mörker” - de brukar komma ”resande” från någon ort bakom 
kulisserna - och med ”omvälvande plötslighet” gestaltar ”mörkrets innehåll”. Trotzig 
tillskriver denna ”inträdande handling” en påtaglig antropologisk densitet. Dostojev- 
skijs omvälvande, skandalartade scener har, betonar hon, en förmåga att avtäcka ”de 
ögonblick i ett liv som är verkliga, eller snarare öververkliga, en tätt glödande verklig
het av tredje graden”.1

1 Trotzig, ”Dostojevskij”, 127. Dostojevskijs öppningsstrategier och deras antropologiska halt 
diskuteras i Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 123f och passim. Dostojevskijs arketypiskt- 
antropologiska teknik noteras också av modema katolska teologer; jfr t ex Guardini, Religiöse Gestalten, 
15lf och passim; de Lubac, Le Drame, 387ff och passim. Flera av de öppningsgrepp som Trotzig 
kommenterar analyseras utförligt i Uspenskij, A Poetics of Composition, 137ff.

Med en liknande teknik öppnas Dykungens dotter. Efter den muntliga ingångs- 
formeln, som indirekt aktualiserar narratens närvaro, fixerar skazberättaren den kvinn
liga protagonisten och hennes handling för att först därefter - som en organisk följd av 
handlingens dynamik - konstituera det diegetiska rummet. Genom ett energiskt 
narrativt amplifikationsarbete utvecklas denna initiala ursituation till en scen (7-10), 
som i sig rymmer hela den fortsatta handlingen. Scenens arketypiska uppläggning 
markeras på flera sätt i texten: öppningspassagen är frikopplad från berättelsens 
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övergripande kronologiska ordning, saknar precisa tidsangivelser, håller sig i hög grad 
till allmänna appellativer: kvinna, stad, landsbygd, värld, gör ett flitigt bruk av 
totalitetspronomen och -adverb (bl a all, hel, alltsammans, allting, överallt), har ett 
universellt facit i den inlagda skapelseberättelsen etc. Alla de teman som introduceras i 
öppningspassagen konkretiseras, utvecklas och kommenteras i resten av romanen. Det 
avvikande, dåraktiga, ”skandalösa” som scenen i stor utsträckning centrerar sig kring - 
kvinnan är på väg till staden mot ”allt förnuft” (10) - visar sig så småningom rymma 
något både allmänmänskligt och tidstypiskt. Tack vare denna sin speciella ställning i 
romanens antropologiska diskurs erbjuder sig inledningsspassagen som en lovande 
utgångspunkt för studiens hamartiologiska tolkningsarbete.

I sitt resonemang kring Dostojevskijs öppningsteknik hävdar Trotzig att hans 
omvälvande scener bygger på ”en konfrontation - och det åskblixtrande rummet av 
relationer uppstår”.- En relationsfokuserande karaktär har också ingångspassagen i 
Dykungens dotter. Scenen aktiverar en stor del av den antropologiska dubbelhets
vokabulär som introduceras i romanens parergonala texter. Den diegetiska världen 
både surrar av liv och är ”som död” (7), både öppnar sig mot oändliga rymder och reser 
sig som ”en mur utan himmel” (7), både genomsyras av strålande ljus och vilar i ett 
obegripligt dunkel. Kvinnans situation beskrivs som ”ofattbart lätt” (8) samtidigt som 
hon är ”tung som en sten” (8). Det markant nya i förhållande till paratextema är att 
dessa dubbelhetsuttryck i stor utsträckning knyts till protagonistens relationer. Världen 
är mörk och utan himmel eftersom Mojan vänt ”alltsammans ryggen” (8). Hon är ”tung 
som en sten” (8) därför att hon vill göra det hon bär i sig till ”intet” (10). Den 
vandrande kvinnans antropologiska status skrivs in inte i hennes substansbaserade, en 
gång för alla givna natur utan i det dynamiska, föränderliga spänningsfältet mellan 
henne och scenens övriga element.

Med detta relationsfokuserande framställningssätt tar romanen avstånd från den 
traditionella katolska människolära som bygger på ett tidlöst-kosmocentriskt tänkande. 
I den essentialistiska, skolastiskt influerade antropologin betraktas människan som ”ein 
abstrakt-allgemeines Wesen im Sinne einer statisch-ungeschichtlichen 'Natur’”.2 3 Hon 
framträder som en sluten, från allra första början färdig monad, försedd med ett antal 
metafysiskt koncipierade attribut. Hennes aktualitet - relationer, handlingar, accident- 
ella egenskaper etc - tillerkänns ingen självständig status utan återförs på hennes 
tidlösa essens.4 Desto starkare pekar öppningsscenens relationsvokabulär vidare mot en 
rad nyare katolska riktningar, som i den relationsbaserade människouppfattningen ser 
ett alternativ till det skolastiska substanstänkandet. Gemensamt för dessa riktningar, 
som inspirerats av fenomenologin, Martin Heideggers existentialism, Karl Barths och 
Emil Brunners dialektiska teologi, Martin Bubers jag-du-filosofi etc5, är att de inte 

2 Trotzig, ”Dostojevskij”, 127.
3 Fiorenza & Metz, 629.
4 Jfr ibid, 584ff; Seibel, 812ff; Metz, Christliche Anthropozentrik, 64ff och passim; de Lubac, Le 

Mystére. 4lff.
5 Den katolska relationsteologins inspirationskällor diskuteras bl a i B Langemeyer, Der dialogische 

Personalismus in der Theologie. Eine theologie-geschichtliche Untersuchung ausgehend von Ferdinand 
Ebner, Paderborn 1963, lOff, 3lff och passim; J Böckenhoff, Die Begegnungsphilosophie. Ihre Geschichte 
- ihre Aspekte, Freiburg/B-Miinchen 1970, 126ff och passim; von Balthasar, Karl Barth, 136ff och passim; 
förf:s Einsame Zwiesprache, 63ff, 105ff och passim; Miihlen, ”Gnadenlehre”, 148ff, 182ff; J Auer, 
”Personalismus in der Katholischen Theologie. Nachgeholte Voriiberlegungen", Miinchener Theologische 
Zeitschrift. Vierteljahresschrift fur das Gesamtgebiet der katholischen Theologie 16 (1965), 260ff; B
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betraktar det mänskliga subjektet som en fullbordad, abstrakt, metafysiskt fixerad natur 
utan som ett ständigt pågående drama, en dynamisk aktualitet, som formar sin antropo
logiska status genom att förhålla sig till sin konkreta omvärld.6 Denna relationsbas- 
erade människosyn har trängt in i vitt skilda teologiska discipliner - sakramentläran, 
moralteologin, mariologin etc7 - och satt djupa spår i andra Vatikankonciliets slut
dokument/

Casper, Das dialogische Denken. Eine Untersuchung der religionsphilosophischen Bedeutung Franz 
Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers, Freiburg/B-Basel-Wien 1967, 235ff och passim; H M 
Baumgartner, ”Ich-Du-Beziehung”, i: LThK2, V, 595f.

6 Jfr t ex C Schiitz & R Sarach, "Der Mensch als Person”, i: Mysterium Salutis, II, 643ff; Mounier, 
”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 198ff och passim; förf:s Traité, 601 ff och passim; H U von Balthasar, 
Romano Guardini. Reform aus dem Ursprung, Milnchen 1970, 40f, 46 och passim; de Lubac, Catholicisme, 
253ff.

7 Jfr t ex J Galot, ”Christ. Revealer, Founder of the Church, and Source of Ecclesial Life”, i: Vatican II,
I, 397; S De Fiores, ”Mary in Postconciliar Theology", i: ibid, I, 518f; Siller, 13f; Watté, 72.

8 Jfr t ex Gaudium et spes 19 (D 4319), 40 (D 4340), 92; Ratzingers kommentar till Gaudium et spes, 
325f och passim; G O’Collins, ”Revelation Past and Present”, i: Vatican II, I, 130.

9 Jfr t ex E Brunner, Dogmatik, Ziirich 1946ff, II, 10; F Gogarten, Der Mensch zwischen Gott und Welt, 
Stuttgart 1956, 222; W Filrst, ”Karl Barth”, i: Bilanz der Theologie im 20. Jahrhundert, IV, 32f, 36; 
Böckenhoff, 126ff och passim; Langemeyer, 33, 109ff, 186ff och passim; H MUhlen, Das Vorverständnis 
von Person und die evangelisch-katholische Differenz. Zum Problem der theologischen Denkfonn, Miinster 
(2) 1965, 24ff; Hacker, 235 och passim.

De protestantiska teologer - i synnerhet Emil Brunner och Friedrich Gogarten - 
som inspirerat det katolska relationstänkandet ställer förhållandet mellan det gudomliga 
subjektet och det mänskliga subjektet i antropologins fokus. Människans djupaste 
identitet, menar de, konstitueras genom hennes direkta dialog med Guds person; Även 
romanens öppningspassage inför en gudomlig aktör. Redan i romantextens andra 
stycke nämner berättaren ”skaparen” (7). Men den vandrande människan och den 
gudomlige skaparen öppnar inte någon direkt dialog. Han finns ”i avgrunden” (7); 
mellan Mojan och hennes gudomlige motpart ligger det strålande sommarlandskapet.

Vilken roll spelar landskapet i scenens relationsdrama? En del av svaret ger den 
inlagda skapelseberättelsen. Berättaren bygger upp en rad slående paralleller mellan 
inledningspassagens och skapelsetextens dieges. Skapelseberättelsens begynnelsetid får 
sin motsvarighet i öppningsscenens morgontid, skapelsetextens solbelysta hav i 
inledningsscenens ”strålande hav” (7), skapelsens ”nya strålande” (9) sol i öppnings- 
passagens bild av ”tidig frisk sol” (7). Skapelseberättelsens myror korresponderar med 
ingångsscenens ”humlor och blåvingar” (7), ”strå” (9) med ”gräset” (7), ”det väldiga 
tysta ljuset” (9) med ”det strömmande bländande havssusande ljuset” (7). ”Daggen 
ångade” (9) - en sats ur skapelseberättelsen - klyvs i öppningspassagen till ”daggen 
darrade” (7) och ”[ajllt ångade” (7). Genom detta system av paralleller bildar skapelse
texten en viktig kommentar till öppningsscenens strålande landskap. I skapelse
berättelsen är det storslagna sceneriet med ”hav och land, sjöar, kärr och stad” (9) 
ingen autonom, ”fysikalisk” verklighet utan ett verk av den gudomlige creator. 
Relationen mellan skaparen och hans skapelse är långt intimare än en rent mekanisk 
koppling mellan orsak och verkan. Skapelsen beskrivs med fler durativa (stå, ånga, 
leva, vara) än terminativa (bryta sig fram, föda) verb. Den är ingen förfluten engångs- 
handling utan en ständigt pågående process. I denna creatio continua genomsyras 
skapelsens samtliga element - ”sandkorn strå och myra” (9) - oavbrutet av skaparens 
gudomliga energi: de står i ”det nya strålande ljuset” (9), lever i ”solens andetag” (9), * I, 
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innehåller ”solens liv” (9) etc. Ställd mot denna organiska skapelsevision framstår 
öppningsscenens soliga landskap inte som något profant, till ”naturliga” lagar reducer- 
bart tidsrum utan som ett skaparens verk, oupphörligt genomströmmat av hans 
livgivande kraft. Även om skaparen själv finns ”i avgrunden” (7) manifesterar han sig 
genom skapelsen, hans kontinuerliga, levande epifani.

I skapelseberättelsen är landskapet ljudlöst; över den nyskapade världen står ”det 
väldiga tysta ljuset” (9). Texten undviker ljudbaserade synestesier och håller sig till ett 
visuellt bildspråk. I öppningsscenen kompletteras denna ikoniska skapelsevision med 
ljud. Mojan går genom ”den surrande doftande sjungande sommarmorgonen” (7). 
Ljuset är ”havssusande” (7). Hela omgivningen jublar. Denna skapelsens ljudkaraktär 
aktualiseras kontinuerligt i Dykungens dotter. Med ljudproducerande förmåga förser 
berättaren inte bara animata varelser utan också bl a träd (47), stuprännor (136), sängar 
(51), stjämor (209), vatten (31), dy (137), ljus (31), natt (39). Naturen i romanen talar 
(70), ropar (137), sjunger (136), spelar (31), viskar (39), brusar (46), drillar (191), 
surrar (206) etc. Det skapade varat i Dykungens dotter har alltså en underliggande 
ljudstruktur; det är en röst, en utsaga, ett uttalat ord. På flera ställen knyter berättaren 
detta naturens ”livsljud” (206) till skapelsens epifaniska prägel (t ex 22, 136f, 205f). 
Skapelseberättelsens tysta sol och öppningspassagens tigande skapare gör sig således 
hörbara genom skapelsens immanenta röst. Medan Gogartens och Brunners människa 
anropas av Guds subjekt, talar romanens dolde, apofatiske skapare via den skapade 
världens epifaniska ljud.

Denna omtolkning av Gogartens och Brunners syn på människans antropologiska 
grundrelationer låter sig belysas via det modema katolska relationstänkandet. Medan 
protestantiska teologer omsorgsfullt rensar den dialogiska relationen mellan människa 
och Gud från metafysiska inslag och betraktar den som ”Geschehnisse und Vollziige”10 
- en rent andlig aktualitet - försöker deras katolska kolleger förena dialogism och 
ontism, möte och substans, relation och vara, och hävdar att dialogen mellan 
människan och Gud i stor utsträckning sker i och genom skapelsen.11 * Både Bibeln och 
traditionen framhåller starkt skapelsens ordkaraktär. ”Ty han sade, och det vart” - så 
hyllas skaparens gärning i Ps 33:9.Allt ”utsägs på en gång, och i evighet” - så lyder 
Augustinus tolkning av den gammaltestamentliga skapelseläran.13 Katolska relations- 
teologer anför gärna denna typ av loci och menar att skaparen ”förordar sig” i sin 

10 Auer, ”Personalismus", 261. Jfr även Muhlen. "Gnadenlehre”. 156f.
11 Jfr M Blondel, L'Étre et les étres, Paris 1935, 272ff; Schiitz & Sarach. 647ff; Muhlen, Das 

Vorverständnis, 25ff; Schmaus, Katholische Dogmatik. II/l. 62; Böckenhoff, 406ff; Langemeyer, 244ff; 
Auer, "Personalismus”, 261, 264ff; de Lubac. De la Cotmaissance, 96ff.

Jfr L Scheffczyk, Von der Heilsmacht des Wortes. Grundziige einer Theologie des Wortes, Miinchen 
1966. 109ff.

11 Augustinus, Confessiones 11,7 (PL 32.812f): citatet efter förfis Bekännelser, övers B Ellenberger, 
Skellefteå 2003, 285. Jfr även förfis De musica 6,11,29 (PL 32,1179): Irenaeus, Adversus haereses 3,8,3 
(PG 7,867f); Athanasius. Orationes adversus Arianos 2,31 (PG 26.212f): S c g 4,13: R Berlinger, Augustins 
dialogische Metaphysik. Frankfurt/M 1962, 216ff: Kem, 467ff, 489f.
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skapelse. Genom hans verbala skapelseakt får alla skapade ting en ”Wortcharakter”14, 
framstår som ”existierende Worte”15 och manifesterar världens ”Worthaftigkeit”.16

14 Guardini, Welt und Person, 142. Jfr även J Splett, ”Zum Person-Begriff Romano Guardinis. Ein 
'Versuch’ christlich-philosophischen Nach-denkens", Theologie und Philosophie. Vierteljahresschrift 54 
(1979), 83ff.

15 C Tresmontant, Biblisches Denken und hellenische Uberlieferung. Ein Versuch, Dusseldorf 1956, 71; 
jfr även ibid, 63ff.

16 Langemeyer, 258. Jfr även Kem, 47lff; SchUtz & Sarach, 645, 647; de Lubac, De la Connaissance, 
96ff.

17 Guardini, Welt und Person, 142.
18 Jfr t ex Langemeyer, 242, 256 och passim; Kem, 472, 474.
19 Scheffczyk, Einfuhrung, 83.
20 Matt 11:15; formuleringen kommenteras i Guardini, Welt und Person, 142.
21 Tresmontant, Biblisches Denken, 64. Jfr även Scheffczyk, Von der Heilsmacht, llOf, 123ff och 

passim; förfis Einfuhrung, 83; de Haes, 272; R Bultmann, Das Evangelium des Johannes, Göttingen (19) 
1968, 7ff.

22 Ps 148; lff. Jfr även t ex Vulg Dan 3;57ff: Vulg Syr 17:7f; Kem, 467, 499.
23 Gregorius av Nazians, Poemata dogmatica 29 (PG 37,507).
24 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 144,14 (PL 37,1879); förfis Confessiones 7,13 (PL 32,743).

De katolska relationsteologema betonar att orden har en grundläggande tilltals- 
karaktär. I samma ögonblick som de uttalas beger de sig ”den zu suchen, der sie 
verstehe”.17 Samtidigt som orden förmedlar en viss innebörd aktualiserar de ett mot
tagande du.18 Denna dialogiskt-intersubjektiva dynamik betraktar relationsteologema 
som skapelsens djupaste mening. Guds skapelseakt, resonerar de, är inte i första hand 
”Setzung eines Inhaltes” utan ”persönliche Anrede”19, som upprättar en jag-du-relation. 
De skapade tingens ordkaraktär appellerar till den - med evangeliets formulering - 
”’[...] som har öron [...]’”2° och ”impliziert einen Dialog”.21 Skapelsens tilltalskaraktär 
markeras även i romanens öppningsscen. Berättaren knyter landskapets ljudepifanier 
till en angiven adressat. Naturens levande röst formar sig till en bön till sin skapare: 
”Vitmårans, brokväpplingens, den mörka rosenklövems bön steg mot skaparen i 
avgrunden” (7). Creator, som är skapelseordets jag, visar sig alltså samtidigt vara dess 
du. Detta skaparens samtal med sig själv har jubelsångens, hymnens (”jublade” (7), 
”sjungande” (7)) prägel. Denna hymns innebörd kan närmast beskrivas som de 
sjungande tingens vara: deras liv, skönhet, härlighet.

På ett liknande sätt uppfattas skapelsens dialogiska struktur av de katolska 
relationsteologema. De hänvisar gärna till både Bibeln och den patristiska traditionen, 
där skapelsens bön till sin skapare är ett ständigt återkommande motiv. Ps 19 
exempelvis beskriver himlarna som genom ”språk vars ljud icke höres” proklamerar 
”Guds ära” och ”förkunnar hans händers verk” (Ps 19:2ff). I Ps 148 uppmanas solen, 
månen, himlarna, vattnen, jorden att ”lova Herrens namn” och berömma hans 
skapelseordning.22 Med stöd i sådana bibelställen jämför Gregorius av Nazians 
skapelsens liv med ”tigandets hymn”, som oavbrutet stiger mot skaparen.23 24 Augustinus 
ställer frågan hur denna paradoxala, både tysta och förnimbara jubelsång är möjlig och 
svarar att ”den stumma jordens röst” inte är annat än jordens skönhet.'4 Gregorius av 
Nyssa omsätter idén om den jordiska skönhetens hymniska karaktär i en vision av 
skapelsens gudomligt-kosmiska kretslopp. Guds skapande röst, förklarar han, lagras i 
den skapade naturen som dess strålande härlighet. Med samma levande stämma hyllar 
skapelsen oavbrutet sin apofatiske skapare. Herrens skapelseord återkommer sålunda 
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kontinuerligt till sin ursprungskälla som jordens tysta, materialiserade jubelsång.25 De 
katolska dialogteologema söker inspiration i just denna typ av bibliska och patristiska 
vittnesmål, när de med sina dialogiserande kategorier moderniserar den dogmatiserade 
läran om gloria Dei. I trossatsens traditionella fattning skapar Gud världen för att 
förhärliga sig själv.26 Relationsteologema tonar ned dogmens narcissistiska aspekt 
genom att ge den en dialogiskt-kenotisk innebörd. Gloria Dei, menar de, bör inte 
förstås som Guds självnöjda, solipsistiska monolog utan som hans dialog med 
skapelsen, som både tilltalas av och tilltalar sin creator. Detta ständigt pågående samtal 
är inte bara Guds medel att via skapelsen förhärliga sig själv utan också en till 
skapelsen riktad, kenotisk inbjudan att via inkarnationen ta del i hans gudomliga 
härlighet.27

25 Jfr Gregorius av Nyssa, In Hexaemeron explicatio apologetica (PG 44,72ff, 44,88ff, 44,104 och 
passim); förf:s De anima et resurrectione Dialogus (PG 46,25 och passim); Escribano-Alberca, 79, 89ff; 
Lossky, Die mystische Theologie, 130f.

26 Jfr D 3025: Premm, I, 364ff; Ott, 98ff.
27 Jfr Kem, 492ff, 498ff; F Ulrich, ”Der Mensch und das Wort”, i: Mysterium Salutis, II, 687ff; de 

Lubac, De la Connaissance, 173ff och passim: Teilhard de Chardin, Hymne, 11 lff; Siller, 13f; Böckenhoff, 
415; H-E Hengstenberg, Se in und Urspriinglichkeit. Zur philosophischen Grundlegung der Schöpfungs- 
lehre, Munchen-Salzburg-Köln 1958, 114f; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 111, 123 och passim; K 
Rahner, "Zur Theologie der Menschwerdung”, i: förf:s Schriften zur Theologie, IV, 149.

28 Jfr Bultmann, Das Evangelium Johannes, 43; de Haes, 272; E Fascher, Deus invisibilis, Gotha 1931,

Det är inte enbart ”skaparen i avgrunden” (7) som det jublande landskapet tilltalar i 
romanens öppningsscen. Påfallande är att den inlagda skapelseberättelsen aldrig 
explicit nämner människan. Hennes närvaro antyds endast indirekt, dels genom 
appellativet ”stad” (9), dels genom ”fysiologiska” motiv: blod, fosterrörelser, död etc, 
dels genom en rad bibelallusioner - bilden av eldkroppen ”i jordkroppamas mitt” (9) 
exempelvis leder tanken till ’”[•••] Herren mitt ibland detta folk [...]”’ (4 Mos 14:14), 
Ordet som ”tog sin boning ibland oss” (Joh 1:14) och den återuppståndne Kristus ”mitt 
ibland” (Luk 24:36) apostlarna.28 Denna människans anmärkningsvärda frånvaro i 
skapelseberättelsens ikoniska vision indikerar att hon inte ingår i skapelsens ordning på 
samma premisser som ”sandkorn strå och myra” (9); hon både tillhör och inte tillhör 
skapelsens normala struktur. Denna människans särställning i skapelsen manifesteras 
tydligt i öppningsscenen. Det jublande landskapet vänder sig inte bara till skaparen 
utan också till den vandrande Mojan: jorden bär henne, dess mörka ansikte ser 
”tålmodigt upp på henne” (7), ljuset, ”havet, dofterna” (7) försöker nå henne etc. 
Mojan är således inte bara en del av skapelsen utan också skapelseordets tilltänkta 
adressat; hon är inte bara ut-talad utan också till-talad genom Guds skapelseord. Medan 
det soliga sceneriet i skapelseberättelsens vision skildras som en rent ontisk ordning, 
framstår det i inledningspassagen som ett ord som skaparen riktar till det vandrande 
människosubjektet.

Denna människans utkorade roll som den av skapelsen tilltalade aktualiseras genom 
hela romanen. Diegesens olika element vänder sig gång på gång till gestalterna, 
anropar dem och markerar sin beredskap att öppna en dialog med dem. Den fullt 
utslagna sommaren ler mot gårdskarlen (175). En sparv knackar ”på rutan” (56) för att 
komma i kontakt med flickan. Mojan bemöts av en värld som är ”strålande och 
ropande och levande” (56). Den roll dessa tre situationer tilldelar människan är 
skapelseordets du. I likartade banor beskrivs skapelseordets intentionalitet av de

67.
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katolska relationsteologema. Ett riktigt samtal, menar de, är möjligt endast mellan två 
subjekt. Guds inneboende dialogicitet måste ha sin primära adressat i människan. Det 
är det mänskliga duet som är Guds egentliga samtalspartner. Med sitt skapelseord, som 
innefattar hela det skapade varat, apostroferar han i första hand sin mänskliga avbild.29

29 Jfr Guardini, Welt und Person, 133ff, 146ff; Langemeyer, 254ff; SchUtz & Sarach, 638ff; Scheffczyk, 
Einfiihrung, 83ff; Chenu, ”Jedność wiary”, 10f; förf:s ”Wolność”, 271 ff.

30 Jfr t ex Guardini, Welt und Person, 144ff; Siller, 20.
31 Jfr t ex H-E Hengstenberg, Das Band zwischen Gott und Schöpfung, Paderborn 1940, 123; Miihlen, 

”Gnadenlehre”, 157ff; Langemeyer, 205ff.
32 SchUtz & Sarach, 648. Jfr även t ex Mounier, ”Le Personnalisme”, 45lff; G Greshake, ”Person, 

Personalität II. Theologiegeschichtlich u. systematisch-theologisch”, i: LThK3, VIII, 48ff.
33 Kem, 472. De citerade formuleringarna är direkt hämtade från M Buber, ”Ich und Du”, i: förf:s 

Werke, Miinchen-Heidelberg 1962ff, I, 97.
34 Jfr Adam, Lehrbuch, I, 335ff; A Michel, ”Hypostase”, i: DThC, VIVI, 390ff.
35 Jfr t ex S th 1,29,1; In I Sent 6,2,1. Se även SchUtz & Sarach, 640f; Splett, 80ff; Michel, 409ff; 

Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 253ff; A G Wildfeuer, ”Person, Personalität I. Philosophisch", i: 
LThK3, VIII, 43.

36 Guardini, Welt und Person, 137.
37 Kem, 475. Formuleringen är ett citat ur F Gogarten, Die Kirche in der Welt, Heidelberg 1948, 105. 

Det modema katolska personbegreppet presenteras även i Mounier, ”Révolution personnaliste”, 176ff; 
SchUtz & Sarach, 643ff; Splett, 84; H U von Balthasar, Theodramatik, Einsiedeln 1973ff, II/2, 186ff; förf:s 
Romano Guardini, 47; Langemeyer, 207, 247 och passim.

38 Distinktionerna personlig vs personal, existentiell vs existential, dialogisk vs dialogal etc diskuteras 
bl a i Guardini, Welt und Person, 115ff; H Hoping, Freiheit im Widerspruch. Eine Untersuchung zur 
Erbsiindenlehre im Ausgang von Immanuel Kant, Innsbruck-Wien 1990, 32; Auer, ”Personalismus”, 264; 
Maritain, Humanisme integral, 139ff, 183ff och passim; Mrówczyński, 60ff; Kowalczyk, 32ff.

39 SchUtz & Sarach, 645. Jfr även t ex Kem, 474f; Böckenhoff, 377ff, 381 ff: Scheffczyk, Einfiihrung, 
83, 85; förf:s Von der Heilsmacht, 110; Schmaus, Katholische Dogmatik, 1VI, 62f.

Det till den mänskliga partnern riktade skapelseordet har enligt de katolska 
relationsteologema två aspekter. Först och främst är det en gåva, vars innersta mening 
är att aktualisera människan som person.30 Även om de katolska teologerna drar sig för 
att helt marginalisera människans metafysiska moment31, underordnar de det hennes 
dialogiska dimension. Medan skolteologemas antropologiska resonemang utgår från 
människan som en substantiell essens och betraktar hennes relationer som den statiska 
essensens yttre accidenser, ställer relationsteologema hennes intersubjektivitet i 
centrum och hävdar att jaget är ”ein seinsmässiges In-Beziehung-Stehen zum Du”.32 
Det är endast ”’[...] am Du som människan kan bli ”’[...] zum Ich [,..]’”.33 Detta 
intersubjektivt koncipierade jag brukar i den katolska relationsteologin kallas person. 
Termen används redan i Chalcedons kristologiska formel34 och övertas så småningom 
av den skolastiska metafysiken, där den betecknar ett reellt vara som fritt förfogar över 
sig självt.35 I den katolska relationsteologin förses personbegreppet med en dialogisk 
innebörd, knyts till en ”Ich-Du-Beziehung”36 och definieras som dasjenige Sein, 
das ich empfange im Hören des Wortes’”.37 Genom att tilltala människan med sitt 
skapelseord benådar alltså Gud henne med en personal dimension; från att vara en del 
av det skapade varat upphöjs hon till ett personalt du.38

Guds skapelseord är, påpekar de nykatolska relationsteologema, inte bara ”Gabe” 
utan har också en andra aspekt: ”Aufgabe”.39 Samtidigt som det aktualiserar människan 
som person uppmanar det henne till ett svar. Denna svarssituation inrymmer enligt 
relationsteologema två moment. För det första innebär den att människan genom sin 
lyhördhet inför Guds tilltal tar ansvar för sig själv. Det är endast genom sin dialog med 
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skaparen hon kan förverkliga sig som personalt subjekt.40 För det andra omfattar 
hennes ansvar även själva skapelsen. Relationsteologema menar att tingen som icke
subjekt enbart har en latent, ”tyst” språklighet. Ingen annan förmår omsätta denna 
potentialitet i ett reellt ord och ”förspråkliga” världen än människan, den materiella 
skapelsens enda subjekt. Genom att gå in i en dialog med Gud upphöjer hon naturens 
rent ontiska lovsång till ett andligt, personalt ”Gott-Antworten”.41

40 Jfr Guardini, Welt und Person, 140ff, 144ff.
41 Kem, 474. Jfr även P Teilhard de Chardin, ”L’Énergie humaine”, i: förf:s (Euvres, VI, 164, 177, 

198ff och passim; de Lubac, La Pensée religieuse, 2O5ff.
42 Scheffczyk, Einfiihrung, 83.
43 Schmaus, Katholische Dogmatik, III/2, 285. Jfr även von Balthasar, Romano Guardini, 40f, 46; K 

Rahner, ”Natur und Gnade”, i: förf:s Schriften zur Theologie, IV, 209ff, 226ff; förf:s ”Wiirde und Wahrheit 
und Freiheit des Menschen”, i: ibid, II, 255f, 283; M Sievemich, Schuld und Sunde in der Theologie der 
Gegenwart, Frankfurt/M 1982, 43ff; Langemeyer, 234ff, 246 och passim; Oko, 263ff, 292ff.

44 Jfr t ex J Feiner, ”Der Ursprung des Menschen”, i: Mysterium Salutis, II, 564; G Gutiérrez, Theologie 
der Befreiung, Miinchen 1973, 138; Scheffczyk, Einfuhrung, 82f.

45 Jfr Gregorius av Nyssa, In Psalmos 3 (PG 44,441). Jfr även Evdokimov, Die Frau, 72.
46 Schiitz & Sarach, 647. Jfr även Marcel, Homo Viator, 25ff; förfis Étre et avoir, 14f, 150ff, 165f och 

passim.
47 Jfr Schiitz & Sarach, 643: ”Du befreist mich zu mir”.
48 Ibid, 649. Jfr även Scheffczyk, Einfuhrung, 86; Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 251.
49 Schiitz & Sarach, 647. Jfr även P Teilhard de Chardin, ”Esquisse d’un Univers personnel. A 

Personalistic Universe”, i: förfis (Euvres, VI, 80f, 109f och passim; Rideau, 28lf.
50 Schiitz & Sarach, 650.

Den dubbla uppgift Gud genom sitt tilltal ålägger sin mänskliga samtalspartner har 
inga drag av tvång. De katolska relationsteologema betonar att ordets innersta natur är 
frihet. Samtidigt som Gud gör människan till skapelseordets du, försätter han henne i 
frihetens sfär. Just i denna personala frihet ser relationsteologema huvudinnebörden i 
människans gudslikhet. Människans imago Dei - heter det i en typisk formulering - 
ligger i det fria ”Antwortsein des Menschen auf Gott hin”.42 Till följd av sin dialogiskt- 
responsoriala karaktär realiseras människans personala frihet som ett val. Medan den 
posttridentinska antropologin ger människan möjlighet att undvika avgörande religiösa 
ställningstaganden och leva i ett slags naturlig sfär vid sidan av sin övernaturliga 
kallelse, hävdar de katolska relationsteologema att Guds tilltal ofrånkomligt ställer 
människan inför två motsatta alternativ. En gentemot dessa två optioner ”neutrale 
menschliche Existenz gibt es nicht”.43 Som fritt, personalt du kan människan antingen 
bejaka eller avvisa Guds skapelseord.44 Redan Gregorius av Nyssa menar att 
människan genom ett ja till skaparen ansluter sig till skapelsens lovsång och själv 
förvandlas till en hymn av underbar kraft.45 Relationsteologema framhäver 
valmomentets personala aspekt och påstår att människan genom ett ja till det i 
skapelsen lagrade tilltalet bekräftar och fördjupar sin subjektkaraktär. Hon blir mer och 
mer '”verpersönlicht’”46, mer och mer befriad till sig själv.47 Samtidigt med denna 
dynamiska ”Selbstiiberstieg”48 får hon alltmer rollen av en medskapare som fullbordar 
världens ”'Personifikation’”.49 Genom ett nej till skapelseordet vänder sig människan 
däremot bort från Guds dialogiska nådegåva, stänger in sig i sig själv och förnekar 
skaparen, hans skapelse och sin egen natur. Hennes responsoriala jag drabbas av 
”Entwirklichung”.50 Världen, som hon hade kunnat humanisera till sin dialogiska 
partner, möter henne som ett främmande, fientligt, dött ting.
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De dialogteologiska idéerna kastar ett förklarande ljus över romanens öppnings
scen. Den vandrande Mojan tilltalas av den jublande skapelsen. Denna appell försätter 
henne i en responsorial situation och uppmanar henne till ett svar. Hon kan antingen 
öppna sig för landskapets theatrum gloriae Dei och därmed bejaka skapelseordet eller 
stänga in sig i sig själv och förbli stum för skapelsens anrop. Mojans svar på land
skapets tilltal är ett tydligt och starkt nej. Det manifesteras på många sätt i öppnings- 
passagen: hon vänder ”alltsammans ryggen” (8), ”förbjuder sig att minnas” (8), vill 
”ingenting äga” (8), hoppas att allt ska vara ”som om ingenting varit” (8) och att det 
nya livet ska bli ”om intet” (10). Hennes ögon vägrar att se det de ser (7). I stället för 
att säga ja till ”det strömmande bländande havssusande ljuset” (7) väljer hon att leva i 
”förnekandet” (9). Detta mångsidiga och kraftfulla nej får förödande konsekvenser 
både för henne själv och för skapelsen. Genom sin responsoriala vägran ställer hon sig 
utanför naturens kollektiva hymn och blir ”ensam som en sten” (8). Mellan skapelse
ordet och tilltalets adressat uppstår en oöverstiglig ”gräns” (9). Det epifaniska land
skapet skingras till ”en skenbild” (8), blir en hög och livlös ”mur utan himmel” (8) och 
får negativitetens prägel, signalerad genom de stömingsmarkerande adverben för och 
bara: det öppna blir för ”tomt” (8), det strålande ”för ljust” (8), det soliga ”för klart” 
(8) etc.

Det förnekandets drama som inledningspassagen iscensätter återkommer gång på 
gång i romanen. Berättaren tematiserar frekvent kontrasten mellan den blomstrande 
naturen och den bedrövade människan - en figur som ingår i bl a den folkliga 
klagosångens repertoar51 - och ger den en responsorial karaktär. Mojan satt ”omgiven 
av sången grönskan de doftande alsnåren som i en enda djupt klingande väv” (22), men 
”hon förnekade” (21). Flickan låg inne i naturens ”livsljud” (206), men ”[hjon ville att 
det skulle sluta ljuda och låta och gå” (205). Gårdskarlen omgavs av en vår som 
”gungade under ljummen sol i söta moln av nyfödd grönska” (175), men han förblev 
stum för näktergalens röst. Precis som i den arketypiska öppningsscenen resulterar 
sådana nej i att skapelsen blir ”dödsanlupe[n]” (141), ”ond” (30), ”en enda främmande 
varelse” (47) och fylls av mörker (175), ”snö” (68), ”isiga vita skuggor” (68) etc.

51 Jfr E Mahler, Die russische Totenklage. Ihre rituelle und dichterische Deutung (Mit besonderer
Beriicksichtigung des grossrussischen Nordens), Leipzig 1935, 195, 200, 219ff och passim; M Alexiou, The 
Ritual Lament in Greek Tradition, London 1974, 195ff.

53 von Balthasar, Herrlichkeit, II1/2/1, 200.
53 Jfr t ex D 15 lOff; Ott, 133ff, 302ff; J Gross, Geschichte des Erbsilndendogmas. Ein Beitrag zur 

Geschichte des Problems vom Ursprung des Ubels, Miinchen-Basel 1960ff, III, 235, 252, 260; H M Köster, 
Urstand, Fall und Erbsiinde. In der Scholastik. Freiburg/B-Basel-Wien 1979, 129, 145.

Den katolska relationsteologin tillskriver människans nej till skaparens tilltal en 
avgörande antropologisk betydelse. Redan i Gamla Testamentet betraktas det utvalda 
folkets ”offenes Nein ins Antlitz des eben zum Bund sich enthiillenden Gottes”52 som 
syndens innersta kärna. Med utgångspunkt i denna responsoriala synduppfattning 
omtolkar relationsteologema den traditionella katolska hamartiologin. Medan 
skolteologin skriver in synden i den mänskliga naturen och definierar den i metafysiska 
termer som en frånvaro av habituellt koncipierad nåd53, menar relationsteologema att 
synden är människans nej till Guds nådeord. De vänder sig mot att reducera synden till 
en statisk privativitet och föredrar dynamiskt-dialogiska bilder: fömekelse, motsägelse, 
brytning, slutenhet etc. ”So wird die Siinde des Menschen” - lyder en representativ 
begreppsbestämning - ”zu einem selbstherrlichen Widerspruch gegen Gottes Wort und 
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zu einer unbotmässigen Antwort auf dieses”.54 Avläst mot denna responsoriala 
hamartiologi gestaltar öppningsscenens stympade dialog syndens arketypiska 
ursituation. Mojan, som inför skapelsens tilltal stänger in sig i sig själv, missbrukar sin 
personala gåva och blir en syndare.

54 Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 127. Jfr även Guardini, Welt und Person, 145; P Schoonenberg. 
"Der Mensch in der Siinde”, i; Mysterium Salutis, II, 848ff; Langemeyer, 89ff, 230ff, 267 och passim; O 
Semmelroth, Gott und Mensch in Begegnung. Ein Durchblick durch die katholische Glaubenslehre, 
Frankfurt/M 1956, 204.

55 Jfr Schulman, 5.
56 Trotzig, ”'Världen är ett meddelande”'.
57 Zaremba, '"Jag går i vilka kyrkor jag vill"'.
58 B Trotzig, "Hymn och hemlighet”, Sydsvenska Dagbladet 23.9.1953. Jfr även förf:s "Den onde 

anden”, Sydsvenska Dagbladet 21.9.1953.
59 Jfr t ex Guardini, Religiöse Gestalten, 196, 210, 342 och passim.
60 I Anrop och ansvar (jfr t ex ibid, 83ff) introducerar Tyrberg några av den protestantiska 

relationsteologins grundbegrepp. Han hanterar dem först och främst som moraliska kategorier och vill med 
deras hjälp undersöka narrationens etiskt-kontraktuella dimension. I hans läsning av Dykungens dotter 
kommer dock dessa begrepp relativt svagt till tals och avkastar en tolkning vars responsoriala halt i regel 
stannar på det mycket allmänna planet.

61 Relationsteologins mångfald diskuteras bl a i Mounier, "Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 183ff. 
205 och passim; Muhlen. "Gnadenlehre", 152ff, 189f: Langemeyer, 107, 193ff, 266ff och passim; Schiitz & 
Sarach. 642; Böckenhoff, 13lf, 151 ff, 183ff och passim; Auer, "Personalismus”, 260ff; Sievemich, Schuld 
undSiinde, 4lff, 249ff, 289ff och passim: Kowalczyk, 31.

Birgitta Trotzig anknyter i sina artiklar, recensioner och intervjuer genomgående till 
den relationsbaserade antropologin. Hon åberopar Martin Buber55, betraktar världen 
som ”tecken”, ”meddelande”, ”band, förhållande, förbindelse”56, ser på religionen som 
”ett förhållande till Guds existens”57 och definierar synden som ett personalt, dynam
iskt nej till Guds subjekt. I en av sina Dostojevskijartiklar beskriver hon synden som 
”människans fömekelse av sin egen verklighet”5 , en formulering som faktiskt har 
betydligt större täckning i personalistiskt-existentialistiska Dostojevskijtolkningar än i 
den ryske författarens egen antropologi.59 Det personalistiskt färgade språkbruket 
återkommer också ständigt i Dykungens dotter. Den annars naiva skazberättaren drar 
sig inte för att beskriva gestalternas antropologiska dynamik med sådana personal- 
istiska nyckelbegrepp som person (82), tilltal (178), anrop (56), ord (211), möte (116), 
meddela (218) etc. Vid ett tillfälle stavas ”MÖTET” (38) rent av med versaler, som om 
författarinnan ville hjälpa sin muntliga berättare och göra läsaren extra uppmärksam på 
syndens intersubjektiva dimension. Alla signaler av det slaget ansluter sig till öppn
ingsscenens intertextuella markeringar och bekräftar att Dykungens dotter inbjuder till 
en tolkning mot fonden av den relationsbaserade hamartiologin.60 De följande kapitlen 
har till syfte att undersöka den intersubjektiva syndens grundstrukturer i romanen.

Den relationsbaserade hamartiologin är ingen lätthanterlig systemreferens. Som 
flera forskare påpekat har de katolska relationsteologema inte utarbetat någon 
homogen teori utan snarare framkastat en mängd förslag, som på flera punkter drar i 
olika riktningar. Karl Rahners existentialistiskt präglade dialogism exempelvis skiljer 
sig inte bara genom sitt språk utan också genom sina centrala frågeställningar från 
Gabriel Marcels personalistiska, Romano Guardinis fenomenologiska, Piet Schoonen- 
bergs bibliska och Gustavo Gutiérrez marxistiska relationstänkande.61 Att relations
teologema inte lyckats bemästra en rad underliggande filosofiska motsägelser i sina 
resonemang - ett tvetydigt förhållande till transcendentalfilosofin och till den skol- 
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teologiska metafysiken kan nämnas som exempel62 - bidrar ytterligare till ansatsernas 
heterogena karaktär. Som bl a Heribert Miihlen observerat leder denna ofta oavsiktliga 
pluralism till att de konfessionella gränsdragningarna mellan den protestantiska och 
den katolska relationsteologin många gånger får en närmast formell karaktär.63 Jag-du- 
hamartiologin är i hög grad en protestantisk produkt, som sedan med varierande 
framgång anpassats till den katolska teologins dogmatiska profil.64 Den protestantiska 
relationsteologin å sin sida är ingalunda fri från idéer med rötter i den katolska 
antropologin.65 Medveten om den sortens intertextuella överlappningar relativiserar 
den evangeliske teologen Gerhard Gloege de enskilda relationsteologiska riktningarnas 
särart och talar om ett slags generellt intersubjektivt tänkesätt.66 Hans inställning 
ansluter sig påfallande väl till de differentieringsprinciper som utarbetats i föreliggande 
studie. I det följande ska inte någon konkret relationsteologisk gruppering utan just 
detta allmänna relationsbaserade tankeparadigm fungera som tolkningens centrala 
systemreferens. En tydligare differentiering kommer att göras endast i de fall då 
romantexten mer energiskt tycks utpeka en specifik intertextkorpus inom det breda 
relationsteologiska fältet.

62 Jfr M Theunissen, Der Andere. Studien zur Sozialontologie der Gegenwart, Berlin 1965, 252; 
Miihlen, ”Gnadenlehre”, 168.

63 Jfr Miihlen, Das Vorverständnis, 24ff; förfis ”Gnadenlehre”, 159ff; Langemeyer, 246; Sievemich, 
Schuld und Sunde, 296f.

64 Jfr G Ebeling, Luther. Einfuhrung in sein Denken, Tiibingen 1964, 178, 239 och passim; 
Langemeyer, 23ff, 108f, 112ff, 205ff, 221 och passim; Splett, 86; Miihlen, ”Gnadenlehre”, 148ff, 155; 
Böckenhoff, 126ff och passim; von Balthasar, Karl Barth, 136ff.

65 Jfr Miihlen, Das Vorverständnis, 24ff.
66 Jfr G Gloege, "Der theologische Personalismus als dogmatisches Problem. Versuch einer 

Fragestellung”, Kerygma und Dogma. Zeitschrift fur theologische Forschung und kirchliche Lehre 1 
(1955), 34.
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Romanens öppningsscen frilägger ytterligare en viktig dimension i Mojans nej till 
skaparen. Passagens avsikt är inte bara att skildra kvinnans förnekande utan också att 
förklara dess grunder. Denna explikativa ambition manifesteras tydligt genom 
diskursens organisation. Framställningen av skapelsens gloria har en stor konkretion 
och en enkel grammatisk uppbyggnad. Korta, parataktiskt och asyndetiskt samordnade 
satser dominerar. När den adversativa konjunktionen men introducerar 
fömekelsetemat, blir textens grammatiska organisation på en gång mycket mer 
komplicerad. De enkla satserna försvinner visserligen inte helt, men kompletteras med 
långa meningar, konstruerade av flera hypotaktiskt kopplade satser. Den konkreta, 
deskriptiva stilen trängs undan av avancerade logiska figurer: konditionala. 
konsekutiva och komparativa konditionala bisatser, modala hjälpverb, kausala och 
fokuserande adverb etc. En av deras funktioner är att belysa orsaken bakom Mojans nej 
till skapelsens tilltal. Berättaren söker, sitt dialogiska tänkesätt trogen, grunden till 
kvinnans förnekande hållning mot det strålande landskapet i hennes relationssfär. Den 
vandrande Mojan, förklarar han, vänder sig bort från omgivningen, eftersom hon bär 
med sig ett minne” (7). Orsaken till hennes nej är inte så mycket minnet i sig som 

hennes negativa relation till det. Mojan ”vill glömma” (7) det hon minns och leva ”som 
om ingenting varit (8). Hon hade kunnat ta ett steg ”ut i den strålande susande 
rymden” (8), om hon inte varit ”bunden i det” (7) som hon ”förbjuder sig att minnas” 
(8). Det är alltså Mojans nej till minnet som berättaren utpekar som den direkta orsaken 
till hennes fömekelse av skaparen och hans skapelse.

Det förnekade minnet underkastas sa småningom en både förkroppsligande och 
antropomorfiserande strategi i öppningsscenen. Det blir inte bara till något materiellt - 
en sak (8), en trög, tung "klump” (8) - utan också till ett levande subjekt. Även om 

Mojan genom sitt förbjudna minne blir ensam som en sten” (8), går hon i själva verket 
inte ensam (8). Hon åtföljs av ”någon” (8), som är en ”skugga av henne själv” (8) 

men samtidigt nagon helt annan än hon själv” (8). Denna ”någon” har ”en egen vilja” 
(8) och är ’ en värld för sig” (9), som redan är ”på sin egen väg” (9). Genom minnets 
antropomorfisering får alltså öppningspassagen ytterligare en aktör - den 
människovarelse som kvinnan bär i sitt inre - och förvandlas till ett drama mellan tre 
personer, där två intersubjektiva relationer står i centrum: Mojan-skaparen och Mojan- 
bamet. De båda relationerna förenas genom en rad paralleller. På samma sätt som 
Mojan tilltalas av sin skapare, ställs hon också till svars av sin mänskliga motpart. Och 
pa samma sätt som hon vägrar att se och höra skapelsens jubelsång, säger hon också 
nej till det mänskliga subjektet. Berättaren knyter dessa två bipolära dramer till 
varandra med hjälp av en antropocentrisk förklaringsmodell. Den syndsituation som 
aktualiseras i spänningsfältet mellan Mojan och skaparen förklaras med hennes 
avvisande attityd gentemot bamet. Den vertikala människa-Gud-relationen återförs på 
det horisontala, mellanmänskliga dramat. De abstrakta sentenser som berättaren 
upprepade gånger formulerar i sitt explikativa resonemang förvandlar hans kausalt 
konstruerade förklaring till en universell antropologisk lag.

Inledningsscenens arketypiska drama reproduceras gång på gång i romanen. I likhet 
med öppningspassagens två mänskliga aktörer är gestalterna i Dykungens dotter 
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indragna i olika typer av mellanmänskliga relationer. En av de viktigaste manifest
ationsformerna för deras personala existens är att de oavbrutet formulerar tilltal till sina 
medmänniskor. Till och med den nyfödde pojken som ännu inte lärt sig tala är ”ett ord” 
(211) och ”en karta” (218), där allt har ”sin särskilda betydelse” (218). Hans första 
häftiga skrik bildar ”ett oformat ord” (218), med vilket han vill ”ha meddelat något” 
(218). Genom sitt kontinuerliga tilltal konstituerar romangestalterna mötets scenrum 
och försätter sina medmänniskor i en svarssituation. Den respons de får är ofta ett 
mellanmänskligt nej. Pojken vill meddela sig med flickan, men hon lyssnar inte på 
honom utan måste ”ut igen” (220). Flickan själv lägger ned ”ett oerhört arbete på att 
spåra” (199) sin prins, men han försöker undvika henne och viskar ”Göm mig!” (199) 
till kamraterna. Gårdskarlen sjunger ”lustiga sånger” (110) för barnen på gården och 
skjutsar dem ”på skottkärran” (110), men de blir ”bara elakare” (110) mot honom. 
Liksom i öppningspassagen är berättaren mån om att etablera en koppling mellan 
sådana mellanmänskliga avvisanden och fömekelser av skapelsen och dess skapare. 1 
många passager signaleras det kausala sambandet mellan de båda fömekelsehandl- 
ingama med explicita medel. Mojans nej till sommarens frodande grönska exempelvis 
återförs uttryckligen på dykungens plötsliga försvinnande (68). I andra fall knyts de 
båda avvisande gestema till varandra genom bildspråkliga allusioner. Den nyfödda 
flickan till exempel jämförs med en strålande sol (42), en direkt anspelning på 
skapelseberättelsens och öppningsscenens epifaniska landskap. Då Mojan vänder 
ryggen ”åt solen” (42), förnekar hon inte bara sin dotter utan också den skapelsens sol 
som det nyfödda barnet liknas vid. I majoriteten av dessa fömekelsescener vidmakt
håller berättaren inledningspassagens antropocentriska tendens och återför gestalternas 
vertikala, syndgenererande gudsavvisanden på deras horisontala, mellanmänskliga 
nejakter.

Ur den traditionella, skolteologiska syndalärans perspektiv ter sig berättarens 
explikativa linje närmast provocerande. Thomas av Aquino ställer det vertikala helt i 
centrum. Han fastslår Guds attribut och kartlägger hans skapelse för att ur dessa 
metafysiskt koncipierade storheter härleda människans intersubjektiva relationer.1 2 På 
ett motsvarande vis ses den guds- och skapelserelaterade synden som grunden till den 
mellanmänskliga fömekelsen." Desto starkare aktualiserar den antropocentriska 
tolkningslinjen i romanens öppningspassage den modema dialogiska hamartiologin. 
Precis som inledningsscenens berättare framhäver relationsteologema syndens 
konkreta, horisontala, ”praktiska” dimension. I centrum för deras hamartiologiska 
diskussioner står människans inomvärldsliga intersubjektivitet.3 Varje mänsklig person 
tilltalas inte bara av skaparen utan också av sin nästa. Denna mellanmänskliga appell 

1 Jfr t ex W Kluxen, Philosophische Ethik bei Thomas von Aquin, Hamburg (2) 1980, 171 ff, 180ff och 
passim; A M Heimler, Die Bedeutung der Intentionalität im Bereich des Seins nach Thomas von Aquin. 
Versuch einer Synthese, WUrzburg 1962, 23ff, 46ff och passim; N A Luyten, ”Das Menschenbild des 
Thomas von Aquin”, i: Das Menschenverständnis nach Thomas von Aquin, red N A Luyten, Freiburg/S 
1976, 41 f; Pesch, Theologie der Rechtfertigung, 864ff, 918ff och passim; Adam, Lehrbuch, II, 105ff.

2 Jfr S th 1-11,82,3; Pesch, Theologie der Rechtfertigung, 499, 540ff; Gross, Geschichte, III, 232, 235, 
329; Köster, Urstand, Fall und Erbsunde. In der Scholastik, 182, 188; R Seeberg, Lehrbuch der 
Dogmengeschichte, Basel 1960, III, 425f.

3 Jfr t ex Sievemich, Schuld und Siinde, 48f, 174f, 203ff, 214, 235, 300 och passim; Y M-J Congar, 
Situation und Aufgabe der Theologie heute, Paderborn 1971, 78; Gutiérrez, 179ff; H U von Balthasar, In 
Gottes Einsatz leben, Einsiedeln (2) 1971, 89ff; M-D Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa i apostolstwo” 
(Gemenskapsrevolution och apostolicitet), i: förf:s Wybór pism, 296f.
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har, resonerar de, samma dubbla struktur som anropet från creator: den är både en gåva 
och en uppmaning som försätter mottagaren i en svarsposition.4 5 Att fömeka nästans 
anrop är en synd på samma sätt som det är en synd att vända sig bort från skaparen: 
”'Nicht beim Anderen sein’ ist weder von Gott noch von Natur, sondem ist Siinde”? 
Relationsteologema betonar att de båda parallella nejformema - Wider-Gott-sein’” 
och ’”Wider-einander-sein’”6 - står i en nära relation till varandra. Varje fömekelse av 
nästans tilltal är en akt som automatiskt medför ett nej till skaparens dialogiska 
hänvändelse.7 Det är just på grund av sin koppling till människa-Gud-relationen som 
den förnekade mellanmänskliga dialogen i den katolska relationsteologin betraktas som 
synd.8

4 Jfr Guardini, Welt und Person, 137ff; Mounier, "Qu'est-ce que le Personnalisme?”, 208f; Schiitz & 
Sarach, 643f; H U von Balthasar, Die Gottesfrage des heutigen Menschen, Wien-Miinchen 1956, 205ff; 
förf:s Bemanos, 467ff; Langemeyer, 101 ff, 13 lff, 219, 236 och passim: Semmelroth. Gott und Mensch, 51, 
68f, 71 och passim; Mceller, Littérature, IV, 260ff.

5 Böckenhoff, 129. Jfr även t ex Guardini, Welt und Person, 139; Sievemich, Schuld und Siinde, 70, 80, 
175f och passim; Mounier, Traité, 473ff; Watté, 80.

6 Langemeyer, 122. Formuleringarna är hämtade från E Brunner, Der Mensch im Widerspruch. Die 
christliche Lehre vom wahren und vom wirklichen Menschen, Ziirich (3) 1941, 134.

7 Jfr Schiitz & Sarach, 650ff; K Rahner, "Schuld - Verantwortung - Strafe in der Sicht der katholischen 
Theologie”, i: förf:s Schriften zur Theologie, VI, 254f; von Balthasar. Die Gottesfrage, 2O5ff, 213; 
Semmelroth, Gott und Mensch, 204; Schmaus, Katholische Dogmatik, II/l, 386f; Langemeyer, 170, 233, 
236 och passim.

8 Jfr t ex Schoonenberg, "Der Mensch”, 848ff, 886ff.

På vilka premisser kopplar de katolska dialogteologema samman de två nejtypema? 
Med vilka argument motiverar de det antropocentriska tänkesätt som återför 
människans syndgenererande avvisande av skaparens tilltal på de mellanmänskliga 
anropens fömekelse? Deras slutledningskedja omfattar flera steg som avser att binda 
ihop den transcendenta människa-Gud-relationen och den mellanmänskliga 
responsorialiteten. En likartad horisontalisering av människans vertikala nej till Gud 
kan också avläsas i Dykungens dotter. Romanen konkretiserar öppningspassagens 
arketypiska syndsituation i en rad episoder, som etablerar ett samband mellan den 
vertikala och den horisontala fömekelsen och därmed bildar en förklarande kommentar 
till ingångsscenens antropocentriska kausalitet. Vid sidan av den inlagda 
skapelseberättelsen utgör passagen om den såriga duvan (87fj och episoden med den 
döende paddan (104f) särskilt värdefulla kompletteringar till öppningsscenens 
förklaringsmodell. Deras parabelliknande form och deras nära bildspråkliga koppling 
såväl till den kristna systemreferensen som till romantextens antropologiska allegorier 
gör dem till knutpunkter i verkets hamartiologiska diskurs.

En första station i romantextens rörelse från det vertikala till det horisontala 
perspektivet utgör skapelseberättelsen. Genom sina tydliga paralleller till inlednings- 
scenen utgör den en viktig kommentar till öppningspassagens förnekade sollandskap. 
Som studien redan åtskilliga gånger konstaterat är skapelsetextens sol inte någon 
”naturlig” del av det skapade varat. Den kommer till inte genom en vanlig skapelseakt 
utan genom ”födelse” (9), är ”äldst av allt” (9), kallas väldig, höjer sig över ”hav och 
land” (9) samtidigt som den genom sina strålar är närvarande i alla skapade ting som 
står och lever i ”solens andetag” (9). Skapelseberättelsens numinösa solbild bekräftas 
av hela romantexten, som återkommande beskriver solen med negativt-apofatiska 
attribut: ”osägbar” (194), ”osynlig” (42), ”oändlig” (260), ”oövervinnerlig” (260),
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”utan namn” (240), ”[ujtan ålder” (240) etc. Den närmaste intertextuella motsvarig
heten till denna numinösa solframställning är den kristna logosteologin, som framhåller 
att Logos är evig, oändlig, inte skapad utan just född.9 Den nytestamentliga omtolk
ningen av Genesisbokens skapelsehistoria tilldelar denne ”förstfödde” Logos rollen 
som världens creator, ty ”i honom skapades allt i himmelen och på jorden, synligt såväl 
som osynligt” (Kol 1:15f).10 I anslutning till bl a Mal 4:2 brukar Logos creator i den 
kristna traditionen hyllas som sol invictus, som står över sin skapelse och genom
tränger den med sitt livgivande ljus.11 ”Liksom solen bland de synliga tingen”, skriver 
exempelvis Eusebius av Caesarea, ”upplyser hela den förnimbara världen, så genom
strålar bland de osynliga tingen den allsmäktige Logos, för oss dold och osynlig, hela 
världsalltet”.12 Av de många ikonografiska framställningarna av Logos creator lägger 
sig romanens skapelseberättelse särskilt nära bilden av Pantokrator, som både står över 
skapelsen som en väldig, oövervinnerlig härskare och är närvarande i den som alltings 
innersta grund.13 Precis som i skapelsetexten markeras denna dubbla position genom 
ljussymboliken: Pantokrator står inne i en lysande mandorla, håller en öppen bok med 
inskriften ”Jag är världens ljus” (jfr Joh 8:12) och sänder gyllene strålar, som om
sluter och genomtränger de himmelska och jordiska sfärerna.1

9 Jfr t ex Athanasius, Orationes adversus Arianos 2.44ff (PG 26,240ff); Severus av Antiokia, Homiliae 
36 (PO 36,458ff); Adam, Lehrbuch, I, 220ff; Premm, I, 266ff, 341 ff; Ott, 76ff.

10 Jfr Lohse, Die Briefe an die Kolosser. 88ff; Scheffczyk, Schöpfung, 16ff, 19; förf:s Einfuhrung, 40ff; 
de Haes, 261, 267: J Jervell, Imago Dei. Gen. l,26f. im Spätjudentum, in der Gnosis und in den 
paulinischen Briefen, Göttingen 1960, 226; F Mussner, ”Die Schöpfung in Christus”, i: Mysterium Salutis, 
II, 455f. Tanken utvecklas i den patristiska skapelseläran; jfr t ex Augustinus, De Genesi ad litteram l,2,6ff 
(PL 34,248ff); Scheffczyk, Schöpfung, 44ff, 63ff och passim.

11 Jfr Dölger, ”Sonne und Sonnenstrahl”, 286ff; Baeumker, 378; Pöschl, 557ff.
12 Eusebius av Caesarea, De Theophania 1,30 (GCS 3,2,51).
13 Jfr G Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst, Giitersloh 1966ff, III, 230ff; E Lucchesi Palli, 

"Christus - Pantokrator”, i: LCI, I, 392ff; Dionysius Fumoagrophiota, 178, 185. I den patristiska litteraturen 
brukar Pantokrators dubbla position markeras med en prepositionskombination slående lik romantextens 
paradoxala prepositionsbruk; jfr t ex Augustinus, De Genesi ad litteram 8,26,48 (PL 34,391): "i honom är 
allt, och [...] han över allt”.

14 Jfr K Wessel, "Das Bild des Pantokrator”, i: Polychronion, 523ff; Schiller, Ill, 230f; Mango, 202f, 
218f, 222, 232f; D Talbot Rice, The Appreciation of Byzantine Art, London 1972, 169, 171; J van der 
Meulen, ”Schöpfer, Schöpfung”, i: LCI, IV, 103ff. Skapelseberättelsen liknar också flera västerländska 
ikonografiska solframställningar, som illustrerar Logos skapande, styrande och upprätthållande makt: jfr B 
Bronder, ”Das Bild der Schöpfung und Neuschöpfung der Welt als orbis quadratus", Fruhmittelalterliche 
Studien. Jahrbuch des Instituts fur Friihmittelalterforschung der Universität Munster 6 (1972), 191 ff.

15 Jfr t ex Rahner, Griechische Mythen, 172ff; Dölger, ”Das Sonnengleichnis”, 1 ff, 23ff.

Samtidigt som skapelseberättelsen låter solen stå över landskapet som en väldig 
skapare och världsupprätthållare, tar den ett första steg i romanens nedstigande rörelse 
från det gudomliga till det mellanmänskliga. Solen som står ”[öjver jordkretsen” (9) 
placeras även ”i jordkroppamas mitt” (9). Med den spatiala nedskrivningen följer 
också en förskjutning i solens natur; så fort ”det väldiga tysta ljuset” (9) flyttas till 
jordkroppama, genomgår den ett slags materialisering och blir till en brinnande 
”eldkropp” (9). Jordkroppama och eldkroppen förenas inte bara genom sitt rumsliga 
grannskap utan också genom sitt kroppsligt-materiella moment. Som redan antytts i 
diskussionen om systemreferensens ramar aktualiserar denna materialiserade eldkropp 
den kristna inkamationssymboliken. Ordet som blivit kött skildras ofta som sol novus, 
som föds mitt ibland de jordiska varelserna.15 Johannes Chrysostomus exempelvis 
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jämför julens nyfödde Logos med en sol, som ”stiger ned från himlen och vandrar på 
jorden” för att ”numera i vår kropp” sända ut ”sina strålar” och lysa in ”i våra själar”.16 
Både Johannes Chrysostomus och andra kyrkofäder brukar åskådliggöra det människo- 
blivna Ordets två naturer med oxymoronliknande bildkonstruktioner, som förenar 
materiella element - jord, kropp - med gudomliga element - ljus, eld etc. Den inkarn
erade Logos jämförs med bl a glödande järn och glödande kol.17

16 Johannes Chrysostomus, Homilia in servatoris nostri Iesu Christi diem natalem 1 (PG 49,351). Jfr 
även H Usener, Das Weihnachtsfest. Kapitel I bis III, Bonn (2) 1911, 379ff; Dölger, ”Das Sonnen- 
gleichnis”, lff; förfis ”Sonne und Sonnenstrahl”, 288f; förf:s Sol Salutis, 344; Baeumker, 369, 379.

17 Jfr t ex Maximus Confessor, Disputatio cum Pyrrho (PG 91, 337ff); förfis Ambiguorum Liber (PG 
91,1060); Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3,15 (PG 94,1053ff), 4,13 (PG 94,1149); Johannes 
Chrysostomus, Homiliae in Epistolam secundam ad Corinthios 7,5 (PG 61,448ff); Basilius, Homilia in 
Sanctam Christi generationem 2 (PG 31,1460f); Schneider, Geistesgeschichte, I, 378, 382; H Koch, Pronoia 
und Paideusis. Studien iiber Origenes und sein Verhältnis zum Platonismus, Berlin-Leipzig 1932, 106, 153: 
J Betz, Eucharistie in der Schrift und Patristik, Freiburg/B-Basel-Wien 1979, 39, 98, 100, 140 och passim.

18 Trotzig, ”Teologiska variationer”, 69.
*’ Ibid.
20 Jfr t ex Johannes Damascenus, De fide orthodoxa 3,29 (PG 94,1101); Dionysius Fumoagrophiota, 

100. Anastasisakten och dess symbolik diskuteras bl a i Schulz, "Die 'Höllenfahrt'”, 22ff och passim; Kroll, 
44ff och passim; Daniélou, Histoire, I, 257ff; Teixidor, 25ff.

21 Pseudo-Epiphanius, Homiliae 2 (PG 43,440).
22 Athanasius, Expositiones in Psalmos 67,34 (PG 27,303). Jfr även Firmicus Matemus, De errore 

profanarum reiigionum 24,2ff (CSEL 2,114f); Zeno av Verona, Tractatus 2,38 (PL 11,483). Motivet 
kommenteras i Dölger, ”Das Sonnengleichnis”, lff; Rahner, Griechische Mythen, 153ff. Sambandet mellan 
anastasis och sol salutis diskuteras i Dölger, Sol Salutis, 336ff och passim.

För att till fullo utröna vilken dialogisk potential som döljs i solens inkarnation görs 
ytterligare en nedskrivning av människa-Gud-perspektivet. En sådan kenotisk trans
formation genomförs i den längre version av skapelseberättelsen som Trotzig publ
icerade separat under rubriken ”Teologiska variationer”. Detta prosapoem nöjer sig inte 
med att placera solen bland de jordiska varelserna utan låter den också vandra ned i 
underjorden och bli ”en sten i jorden”.18 Då jorden och ”undeijorden öppnas”, åter
kommer den ”återuppståndna solen” till sin ursprungliga position och står ”över havet 
som en väldig segrare med knutna händer”.19 Solens nedstigande i underjorden och 
återkomst till himlen har en nära intertextuell parallell i Kristus anastasis, som är det 
kenotiska inkamationsdramats sista och djupaste station.20 21 22 ”Nedsjunkit har Gud-solen 
Kristus underjorden” - predikar exempelvis Pseudo-Epiphanius - för att öppna ”Hades 
portar”, befria dem som sitter ”i mörkret och skuggan” och fylla världsalltet med ljus."1 
”Såsom solen”, förkunnar på ett motsvarande sätt Athanasius, ”återvänder från väster 
till öster, så har också Herren uppstigit från Hades djup till himlarnas himmel”.""

Romanens genesisparafras saknar det separatpublicerade skapelsepoemets fram
ställning av nedstigandedramat. Anastasis inskrivs i stället i hela romanens sol
vokabulär. Berättaren nämner att ”[sjolen utan namn” (240) en dag störtar ”från 
himlen” (240), går ”ner i dyn” (70), fyller dödsriket (181) med ”bländande starkt 
middagsljus” (168), lovar ”uppståndelsen och livet” (168) och börjar stiga igen 
”[hjögre, högre” (136). Att denna påskens sol aktualiserar mötets och tilltalets situation 
visar berättelsen om flickans möte med duvan. Passagen återbrukar många av 
öppningsscenens komponenter: vinden, vätan, muren, den blickande jorden, den 
darrande kroppen etc. Likadant är också handlingens grundmönster; liksom Mojan 
säger nej till naturens tilltal drar sig flickan undan duvans appell. Men samtidigt blir 
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öppningspassagens scenbild radikalt nedskriven i episoden med duvan. Sommaren 
avlöses av höst, den strålande morgonen av en regning skymning, den ymniga naturen 
av en gård i stadens arbetarkvarter (87). Den degraderande strategin träder fram särskilt 
starkt genom scenernas parallelliserade motiv. Öppningspassagens ångande dagg 
ersätts i berättelsen om duvan av en klibbig dimma, de dansande blåvingama av den 
nakna björken som rör ”som en brinnande fjäril sina vingar” (88), den bärande jorden 
av duvans kropp som liknar ”en jord att slå sina rötter i” (87), de pärlande blommorna 
av sårets våta ”blomma” (88), naturens jubelsång av sårvarelsens hjälpsökande kutter 
och skymningens fuktiga suckar.

Genom denna nedskrivande rörelse aktiverar duvpassagen passionens intertexter. I 
Bibeln är duvan ett offerdjur (3 Mos 1:14), som representerar fred (1 Mos 8:11), oskuld 
(Matt 10:16), kärlek (HV 2:14), renhet och försoning (3 Mos 14:22).23 Med hänvisning 
till dessa bibliska betydelser görs duvan i den patristiska symboliken till en bild av 
korsfästelsens Kristus. ”Kristus är sannerligen såväl den himmelska och sångkunniga 
turturduvan som den saktmodiga duvan”, skriver Cyrillus av Alexandria och berömmer 
den exemplariska renhet och ödmjukhet som offerdjuret delar med frälsaren.24 25 
Romanscenens såriga duva övertar en rad element utmärkande för Smärtornas man. 
Duvans tunga steg, lutande kropp och nedböjda huvud har direkta motsvarigheter i 
passionens standardikonografi. Fågelns sår växer ”på sidan av huvudet” (87), är 
”öppet som en mun” (87), liknar ”en stor våt blomma” (88) och ett slags självständig 
”varelse” (87); Kristus blir sårad i sidan, hans sår skildras med starkt hyperboliserade 
bilder som en självständig, mystisk kropp, en öppen port, en sprudlande källa, en röd 
blomma etc.26 Duvsårets likhet med ”en krona” (88) leder tanken till Kristus 
törnekrona.27

23 Jfr W Pangritz, Das Tier in der Bibel, MUnchen-Basel 1963, 34ff.
24 Cyrillus av Alexandria, De adoratione in spiritu et veritate 15 (PG 68,969). Jfr även Physiologus 35, 

i: Physiologus. Griechisch/Deutsch, red O Schönberger, Stuttgart 2001, 66ff, 123; Eizenhöfer, 53ff.
25 Jfr Réau, II/2, 462ff: Schiller, II, 88ff; K KUnstle, Ikonographie der christlichen Kunst. In zwei 

Banden, Freiburg/B 1926ff, 1,440ff; W Mersmann, ”Schmerzensmann”, i: LCI, IV, 87ff.
26 Jfr t ex Eusebius av Caesarea, Historia Ecclesiastica 5,1 (GCS 2,1,410); Hippolytus, frag ur 

Theodorets Eranistes 1 (GCS 1,2,211); Ambrosius, Explanatio psalmorum 12 1,33 (CSEL 64,29); 
Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus 120,2 (PL 35,1953); Isidorus av Sevilla, In Genesin 3,8ff (PL 
83,2170; Bernhard av Clairvaux, Vitis mystica (PL 184,641 ff); (Anselmus av Laon] Walafridus Strabus, 
Glossa ordi nan a (PL 114,486); S Salville, ”Le Coup de lance et la plaie du cöte”, L'Unité de 1'Église 8 
(1929), 77ff; V [GurevitjJ Gurewich, ”Observations on the Iconography of the Wound in Christ’s Side, with 
Special Reference to Its Position”, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes 20 (1957), 358ff; A 
Grillmeier, Der Logos am Kreuz. Zur christologischen Symbolik der älteren Kreuzigungsdarstellung, 
Mtlnchen 1956, 105ff; H Rahner, Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der Väter, Salzburg 1964, 175ff.

27 Jfr J Leclercq, L Idée de la Royauté du Christ au Moyen Age, Paris 1959, 30ff; C Rohault de Fleury, 
Mémoire sur les instruments de la Passion de N.-S. J.-C., Paris 1870, 199ff; KUnstle, I, 435ff.

28 Jfr t ex Sir 6:3; Job 15:30; Mark 11:20.
29 Jfr t ex Apocalypsis Moysis 20, i: The Old Testament. Pseudoepigrapha, red J H Charlesworth, New 

York etc 1983ff, 11, 281. Se även F StegmUller, Repertorium biblicum medii aevi, Matriti 1940ff, I, 123f 
och passim.

Passionsvokabulären aktualiseras också av mötets sceneri. I Bibeln tillhör ett naket 
eller förtorkat träd och vissnade löv syndens typiska kännetecken.28 Symboliken över
tas av en rad apokryfer och legender, som berättar att lustgårdens träd i syndafallets 
ögonblick förlorade sina löv och stod nakna i paradisets plötsligt kärvare klimat.29 
Fruktlöst och lövlöst blev också kunskapens dödsbringande träd. Det skildras i Dantes 
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”Purgatorio” (32:38) som en naken, tömeliknande stam, ”där varje gren på löv och 
blommor plundrats”.30 Många korsfästelseframställningar, som exponerar sambandet 
mellan syndens och frälsningens historia, avbildar korset som den bladlösa arbor 
cognitionis.31 På en känd fresk av Giovanni da Modena blir Kristus korsfäst på ett 
naket träd; konstnären sammanför Människosonens döende kropp, korsfästelseträdet 
som tappat sina löv och Kristus törnekrona till en ikonograftsk enhet, som nära 
påminner om romantextens samspel mellan höstlandskapet, den nakna björken och den 
såriga duvan.32

30 Dante Alighieri, Den gudomliga komedin, övers I Björkeson, Stockholm 1983, 273. Arbor mortis- 
symboliken diskuteras i M R Bennett, ”The Legend of the Green Tree and the Dry”, The Archaeological 
Joumal 83 (1926), 21ff; R J Peebles, ”The Dry Tree. Symbol of Death”, i: Vassar Mediaeval Studies. By 
Members of the Faculty of Vassar College, red C F Fiske, New Haven etc 1923, 59ff.

31 Jfr R L Fiiglister, Das lebende Kreuz. Ikonographisch-ikonologische Untersuchung der Herkunft und 
Entwicklung einer spätmittelalterlichen Bildidee und ihrer Verwurzelung im Wort, Einsiedeln-Ziirich-Köln 
1964, 26ff, 112ff, 138ff, 168ff och passim; O Goetz, Der Feigenbaum in der religiösen Kunst des 
Abendlandes, Berlin 1965, 42ff, 118 och passim; H Bergner, ”Der Lebensbaum”, Monatschrift fur 
Gottesdienst und kirchliche Kunst 3 (1898), 333ff. Den ikonografiska kopplingen mellan arbor cognitionis 
och arbor crucis har sin källa i den patristiska korpusen och de medeltida legenderna; jfr t ex Pseudo- 
Ambrosius, Sermo 45,2f (PL 17,715); Liber graduum 21 (PS 3,583ff); F Kampers, Mittelalterliche Sagen 
vom Paradiese und vom Holze des Kreuzes Christi. In ihren vomehmsten Quellen und in ihren 
hervorstechendsten Typen, Köln 1897, 87ff och passim.

32 Jfr Guldan, 136ff, 219f, 300.
33 Jfr Adam, Lehrbuch, II, 105ff; Scheffczyk, Schöpfung, 72ff. Kritiken mot Thomas statiskt- 

kosmocentriska världsbild formuleras bl a i Congar, La Foi, 203ff.
34 Jfr bl a Kem, 492ff; Mussner, ”Die Schöpfung”, 455ff; Gross, ”Theologische Exegese”, 427; 

Schmaus, Katholische Dogmatik, II/l, 46ff, 53ff, 103ff och passim; Scheffczyk, Einfiihrung, 40ff, 47; förf:s 
Von der Heilsmacht, 117ff; de Lubac, La Pensée religieuse, 185ff, 281 ff; Congar, La Foi, 102, 185, 187, 
203ff och passim.

Sollandskapets theologia gloriae avlöses alltså i passagen om duvan av theologia 
crucis. Öppningsscenens suveräna sol, som i skapelseberättelsen flyttas in ”i jord
kropparnas mitt” (9), sjunker i episoden med duvan ännu djupare ned och träder fram 
som Smärtornas man, den lidande frälsaren. Romantextens energiskt framhävda sam
band mellan dessa stationer gör de båda intersubjektiva dramerna - Mojans möte med 
skaparen och flickans med duvan - till djupt besläktade akter. På samma sätt som 
skapelsens hymniska jubel skrivs ihop med frälsningens inkarnerade ord, förbinds 
människans nej till skaparen och hans skapelse med hennes avvisande av frälsaren och 
hans nyskapelse. Denna starka parallellisering av skapelsens och återlösningens re- 
sponsorialitet låter sig relateras till de nykatolska dialogteologemas hamartiologiska 
resonemang. Medan Thomas i sin Summa theologica börjar med att diskutera Gud, 
skapelsen och människan för att först i den ofullbordade tertia pars ägna sig åt 
Kristusskeendet33, vill relationsteologema ställa frälsaren i den dialogiska dynamikens 
centrum. Kristus dubbla roll som skapare och återlösare innebär, menar de, att skap
elsens text har sin primära intention i Kristus. Det är inte creatio som möjliggör 
incamatio utan - tvärtom - incamatio som ger creatio dess berättigande och mål.34 De 
skapade tingen bildar ingen statisk, självreferentiell ordning utan är från allra första 
bötjan inriktade på det människoblivna Ordet. Deras tysta jubelsång är en inbjudan till 
det kontinuerliga frälsningsskeende som de genom skapelsens Kristuscentrering blir en 
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oupplöslig del av.35 Ett förnekande av naturens hymniska anrop är därmed inget annat 
än ett nej till korsets frälsningskallelse. Det är framför allt detta avvisande av inkarn
ationens nådegåva som enligt relationsteologema gör fömekelsen av skapelsens tilltal 
till synd.36

35 Jfr Rahner, ”Zur Theologie der Menschwerdung”, 149; Schmaus, Katholische Dogmatik, II/l, 67; 
Kem, 467ff, 492ff; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 117ff; Guardini, Welt und Person, 146ff; Splett, 87, 
92; de Lubac, La Pensée religieuse, 208f.

16 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 891, 893f, 896f och passim; Sievemich, Schuld und Siinde, 
164f, 298ff; E-H Schillebeeckx, Personale Begegnung mit Gott. Eine Antwort an John A. T. Robinson, 
Mainz (2) 1965, 59ff.

37 Jfr t ex Bolte & Polfvka, II, 30f, 36f, 242, 252 och passim; Aame & Thompson, 132, 149f, 223; 
Thompson, II, 26; Holbek, 429. I förvandlingssagans motiviska repertoar ingår också människans
förvandling till en duva; jfr Bolte & Polfvka, II, 252.

Den mänskliga personens nej till frälsningsskeendet visar sin fulla antropologiska 
innebörd först då romanen underkastar sin öppningsscens människa-Gud-relation 
ytterligare en horisontaliserande transformation. En sådan förskjutning realiseras i 
passagen om flickans möte med den döende paddan. Genom en rad påfallande 
paralleller förbinds denna scen med berättelsen om den såriga duvan. Duvans krona har 
sin motsvarighet i paddans kungavärdighet, duvans jordliknande kropp i paddans svarta 
hud, duvans klagande kutter i paddans gråtande läte, duvans skälvande i paddans 
spasmer etc. Handlingen i de båda episoderna bygger på samma dialogiska 
grundschema. I likhet med duvan vänder sig paddkungen till flickan, tilltalar henne 
med sina ”sorgmodiga liksom blodiga människoögon” (104) och ber henne om hjälp. 
Men hon förmår inte lyfta handen ”för att röra vid honom” (104). Djurens appell 
besvaras i båda fallen med ett nej. På samma sätt som duvan spårlöst försvinner i 
mörkret, blir paddan som en följd av flickans fömekelse till ”grå natt” (104).

Medan berättelsen om duvan anspelar på den kristna passionshistorien, aktualiserar 
mötet med paddan sagans förlösningsmotiv. En av förvandlingssagans mest produktiva 
typer handlar om en till padda eller groda förvandlad människa, som befrias ur sin 
förtrollning genom räddarens kyss, omfamning, tårar, samlag etc.37 * Dykungens dotter 
utnyttjar konsekvent detta sagomotivs underliggande antropologiska potential och 
framhäver paddans mänskliga drag: den är ”ett helt annat slags djur” (104), framstår 
som ”en han” (104), har ”blodiga människoögon” (104) och en bred människomun, ger 
ifrån sig ”ett läte som gråt” (104). Den döda paddan kopplas direkt till flickans fader: 
”Så i verkligheten visste hon ju att han var död” (105). Med paddans karakteristiska 
egenskaper förses också romanens andra gestalter: pojken, gårdskarlen, Mojan, Vera, 
bamen på gården, arbetarna på Yllan m fl. I den stora paddallegori som närmare 
diskuterades i kapitlet om romanens universaliserande strukturer görs groddjuret till en 
bild av människans generella existensvillkor: ”Livet liknade också en padda” (22). En 
lika paradigmatisk status får flickans nej till det döende djuret. Då Mojan fördriver den 
stinkande, paddliknande dykungen (99), då gårdskarlen ser på flickan som ett svart 
”stort skadedjur” (170), då de elaka bamen vänder sig mot den stora, djurliknande 
gårdskarlen (109f) och sina svagare, till djur degraderade kamrater (89ff), reproducerar 
de på varierande sätt flickans förnekande nej. Medan scenen med duvan fokuserar 
relationen mellan människan och den inkarnerade Människosonen, flyttar alltså 
passagen om paddkungen ned mötets intersubjektiva drama till det mellanmänskliga 
planet.
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Paradoxalt nog är det först denna horisontala dimension som i romanen frigör 
dialogfenomenets hela inneboende kristologiskt-soteriologiska kraft. Ordets latenta 
frälsningspotential blir inte kött förrän det antagit formen av ett mellanmänskligt tilltal. 
Samtidigt som den människoliknande paddkungen formar ett anrop till flickan, gör han 
henne till en aktör i ett förlossningsdrama. En kyss från henne hade kunnat rädda hans 
liv: ”hade hon bara kunnat förmå sig att kyssa paddmunnen, hade han inte behövt dö” 
(104). Mellan mötet med duvan och mötet med paddan råder således ett slags kiastiskt 
förhållande. Medan duvan framstår som Smärtornas man, den människoblivne 
frälsaren, får flickan genom sin nästas anrop rollen som frälsarbliven människa. Lika 
lite som skapelsens tilltal lämnar någon ”naturlig”, neutral zon som skulle ge Mojans 
responsoriala ansvar respit, lika lite kan flickan dra sig undan paddans nödrop. Vad hon 
än gör formas hennes agerande till ett jakande eller nekande svar på paddkungens 
vädjan och får relevans för mötets dialogiska frälsningsdrama. Genom sin oförmåga att 
kyssa paddkungen förnekar flickan sin frälsarroll och blir till en dödsbringande instans. 
Paddkungen förvandlas i avsaknad av ett mellanmänskligt ja till ”damm” (104).

Scenens responsoriala innebörd uppvisar stora likheter med relationsteologemas 
hamartiologi. Eftersom Logos antagit mänsklig gestalt möter han, framhåller de, 
människorna i deras konkreta ”In-der-Welt-Sein”. 8 Hans frälsande tilltal realiseras 
genom de horisontala, mellanmänskliga jag-du-relationema och inkarneras i varje 
nästas anrop.39 40 På ett analogt sätt manifesterar sig människans nej till Kristus i varje 
konkret ”Verfehlung gegen den Mitmenschen”. 0 De mellanmänskliga fömekelse- 
aktema har inte en föregående överträdelse mot Guds bud som sin nödvändiga, kausalt- 
mekaniska orsak utan innefattar snarare detta nej till Gud som sitt ”inneres Moment”.41 
Hur fömekelsen av medmänniskan och fömekelsen av Kristus samverkar i människans 
konkreta interpersonala praxis brukar de katolska dialogteologema illustrera med 
dramaliknande, personalistiskt-fenomenologiskt koncipierade jag-du-modeller, som har 
flera beröringspunkter med passagen om den döende paddan. I varje mötessituation, 
hävdar de, agerar det tilltalande jaget som en medskapare av duets personala dimens
ion. Just genom denna personaliserande handling tar jaget en aktiv del i frälsningens 
nyskapelseprocess. Ju mer jaget öppnar sig för sin medbroder. tar ansvar för honom 
och bejakar hans tilltal, desto mer frälser jaget honom till honom själv och bygger upp 
hans personala liv. Genom att frigöra hans personala du gör jaget också sig självt mer 
och mer till ett personalt jag. I det ögonblick jaget fömekar medbrodems - eller 
medsysterns - anrop skärs de båda av från denna frälsningsdynamiska process och 
drabbas av ett slags personal dvala. Det är just detta mellanmänskliga nej som enligt de 

1S Schiitz & Sarach, 646.
19 Jfr Langemeyer, 219, 222, 236 och passim; von Balthasar. Die Gottesfrage, 205ff: förf:s Bemanos, 

467ff; Semmelroth, Gott und Mensch, 51. 68f, 71 och passim; Schillebeeckx, Personale Begegnung, 59ff; 
Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa". 296f; Gutiérrez, 18lff. Den dialogiska aktualismen får sin mest radikala 
form i den protestantiska relationsteologin; jfr t ex Langemeyer, 131 ff. 170 och passim; Böckenhoff, 131. 
Protestanternas extrema antropocentrism och kristocentrism mildras i regel av de katolska relations- 
teologema, som kompletterar mysterium crucis med att framhäva skaparens dialogkonstituerande roll; jfr t 
ex Guardini, Welt und Person, 140ff, 146ff, 160.

40 Schoonenberg, "Der Mensch”, 849. Jfr även L Scheffczyk. Wirklichkeit und Geheimnis der Sunde. 
Siinde - Erbsiinde, Augsburg 1970, 80ff; Schillebeeckx, Personale Begegnung, 77ff.

41 Schiitz & Sarach, 653. Jfr även Semmelroth, Gott und Mensch, 204; Schmaus, Katholische 
Dogmatik, II/l, 386f; Langemeyer, 233; Sievemich, Schuld und Sunde, 70ff.
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katolska relationsteologema tydligast manifesterar människans kors- och skapelse
förnekande synd.42

42 Jfr t ex Schiitz & Sarach, 643f, 650f; Guardini, Welt und Person, 134ff; Schillebeeckx, Personale 
Begegnung, 28ff, 59ff, 77ff och passim.

Mot fonden av skapelseberättelsen, passagen om den såriga duvan och episoden 
med den döende paddan, som tillsammans bildar en kenotisk, nedåtriktad rörelse och 
transponerar den vertikala människa-Gud-relationen till det horisontala, mellanmänsk
liga planet, framstår Mojans nej till skaparen och hennes nej till barnet i hennes inre 
som två aspekter av en och samma syndiga hållning. Den länk som knyter de båda 
perspektiven till varandra är frälsningens inkamatoriska dynamik, som låter det 
vertikala gudsavvisandet konkretiseras i människans interpersonala sfär. Öppnings
scenen anger genom sina kausala samband, som explicit privilegierar det mellanmänsk
liga rummet som syndens centrala sfär, riktningen för studiens fortsatta tolknings- 
arbete. De kapitel som följer ska ägnas åt att undersöka de olika former den mellan
mänskliga synden antar i Trotzigs roman.



1.3 Den förvrängda dialogen

Hur djupt påverkar gestalternas nejakter de mellanmänskliga relationerna i Dykungens 
dotter och vilka konkreta former antar synden i romanens dialogiskt-horisontala rum? 
Även dessa frågor finner ett preliminärt svar i den arketypiska öppningsscenen. Mojans 
nej till landskapets hymniska anrop förmår inte utplåna människa-Gud-relationen. 
Hennes avvisande hållning till trots fortsätter skaparen och skapelsen att tilltala henne. 
Jordens blick är tålmodig (7); naturen sjunger sin sång oberoende av det mänskliga 
duets respons. Förändrad blir däremot den dialogiska relationens kvalitet. Efter att ha 
tematiserat Mojans nej återkommer berättaren till det paradisiska landskapets element 
- ljuset, havet, ”det vida soliga landet” (8) - men ger dem den här gången en negativ 
konnotation. Som tidigare nämnts framstår omgivningen i Mojans ögon som förvrängd; 
hon förnimmer det öppna, strålande ”allt” (8) som hon tilltalas av som för ”tomt, för 
ljust, för klart” (8).

Efter ett likartat mönster inverkar Mojans nej på öppningspassagens mellanmänsk
liga relation. Trots att hon vill att ”detta som växte i henne på något nådens sätt skulle 
bli om intet” (10), är hennes dialogpartner ”oåtkomlig, tydligt osårbar” (8), omöjlig att 
”få bukt med” (8). Det frekventa förintelseordet ingenting riktas nu mot det som skulle 
kunna förgöra duet och kommer på ett närmast paradoxalt vis att i stället försvara duets 
existens - och därmed bekräfta den mellanmänskliga relationens outplånlighet. Den 
varelse Mojan försöker ”lämna bakom sig” (8) visar sig vara ”en sak som ingenting 
bitit på, nej, ingenting” (8). Påverkad av Mojans nej blir däremot kvaliteten i denna 
oförstörbara förbindelse. Liksom hon till följd av sitt avvisande upplever landskapet 
som en bristfällig skenbild, förnimmer hon också det förnekade mänskliga duet som en 
främmande skugga, ett trögt hinder, en mörk, aggressiv, dödsbringande ”igel” (9).

Inledningspassagens framställning av det mellanmänskliga förnekandets följder 
bekräftas av en rad korresponderande scener i romanen. Tilltalad av den lille dotter
sonen exempelvis inser Mojan att den dialogiska relation som etableras med hans 
första anrop inte kan utplånas:

Så var förbindelsen upprättad och kunde inte mer omintetgöras, inte i evigheters 
evighet. - Skadas kunde den, såras, misshandlas. Den kunde också förnekas. Tre 
gånger - sju och sjuttio gånger. Men förintas - nej, aldrig! (218)

Den i fri indirekt stil formulerade övertygelsen om den mellanmänskliga förbindelsens 
outplånlighet har emellertid också sin skuggsida. Hur bestående den horisontala 
dialogen än är, visar den sig vara behäftad med en påfallande sårbarhet; den kan 
skadas, ”såras, misshandlas” (218). Det citerade fragmentets ljusa retorik låter detta 
svaghetsmoment träda tillbaka för förbindelsens outplånlighetsaspekt. Men berättaren 
kan även byta perspektiv, ställa dialogens sårbarhet i fokus och reducera relationens 
varaktighet till en oansenlig nyans i bilden av den intersubjektiva förbindelsens totala 
förödelse. Natten efter barnens misslyckade utflykt bestämmer sig Mojan, som 
förargad står i porten, för att sluta vänta på flickan och gå in till sig: ”Dock lät hon inte 
porten falla i lås, men hon satte inte heller något emellan så att den stod öppen” (107). 
Den tunga vagn som den fängslade dykungen transporteras i är inte helt tillsluten utan 
har ett litet gallerfönster, så att Mojan kan se hans mun och ögon (61). Efter flickans 
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flykt till dyskogen verkar Mojans ansikte vara helt oberört ”utom att det möjligen var 
en smula slätare, svagt svullet” (178). I samtliga tre fall modifieras bilden av den 
fullständiga kontaktlösheten med en liten detalj, som markerar att den intersubjektiva 
kanalen visserligen är förvrängd men inte helt förintad. Just en sådan ofullständig, både 
allvarligt skadad och ändå oförstörbar relation förbinder Mojan och den icke 
namngivna ”någon” (8) i romanens arketypiska öppningsscen. Mojans dialogiska synd 
innebär inte att det mellanmänskliga samtalet helt tystnar utan att det får en vanställd 
form.

Inledningsscenens urartade responsorialitet öppnar sig längs flera linjer mot den 
katolska relationsteologin. Eftersom protestantiska dialogteologer vanligen förstår 
intersubjektiviteten som ren aktualitet, tenderar de att betrakta den dialogiska synden 
som en radikal förstöring av den mellanmänskliga förbindelsen.1 Deras katolska 
kolleger däremot framhäver samtalets rötter i creatio continua och betonar att 
människan redan genom sin skapade existens är ofrånkomligt öppen för skaparens 
appell och fungerar som hans oupphörliga du. Som både ut-talad och till-talad genom 
skaparens ständigt pågående skapelseakt kan hon ”sich aus der Responsorialität zu Gott 
nicht hinwegstehlen”.2 Vad hon än gör svarar hon kontinuerligt på hans skapelseord.3 
Till och med hennes nej till sin creator bekräftar paradoxalt nog förbindelsens 
varaktighet och förmår inte mer än förvränga den oavbrutna skapelsedialogen.4 Som en 
del av creatio continua är den horisontala, mellanmänskliga relationen lika oförstörbar 
som skapelsen i övrigt. En gång etablerad fortsätter den att existera oberoende av 
parternas accidentella svar.5 Men även om det intersubjektiva avvisandet inte förmår 
utplåna det responsoriala rummet och därmed förinta människans dialogiska potential, 
försvagar det väsentligt hennes personala dynamik. Katolska relationsteologer 
beskriver sådana störningar med en lång rad bilder, som beaktar den interpersonala 
förbindelsens varaktighet: urartning, förfalskning, splittring, förvrängning, degradering, 
stympning, patologi etc.6 Den dialogiska hamartiologin ser som ett av sina viktigaste 
arbetsfält att undersöka de sammansatta antropologiska processer som denna metaforik 
syftar på.

1 Jfr Langemeyer, 93, 114, 176ff och passim. Trots sin radikala aktualism, som katolska teologer tydligt 
distanserar sig från, medger dock även protestantiska dialogteoretiker ofta människa-Gud-relationens 
outplånlighet; jfr t ex ibid, 92, 98, 114. Skillnaden mellan de båda konfessionerna ligger framför allt i en 
varierande betoning av relationens förvrängning.

' Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 128.
3 Jfr Guardini, Welt und Person, 145; H U von Balthasar, Das Ganze im Fragment. Aspekte der 

Geschichtstheologie, Einsiedeln (2) 1990, 260; Schmaus, Katholische Dogmatik, II/l, 61f, 65; Langemeyer, 
231, 235, 247; Miihlen, ”Gnadenlehre”, 158f; Kem, 501.

4 Jfr von Balthasar, Das Ganze, 260ff; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 127ff.
5 Jfr t ex Langemeyer, 231, 235; von Balthasar, Das Ganze, 263; Holzherr, 768ff.
6 Jfr von Balthasar, Das Ganze, 260ff; Guardini, Welt und Person, 124ff; Scheffczyk, Von der 

Heilsmacht, 129; Schmaus, Katholische Dogmatik, 11/1, 393f; Schoonenberg, "Der Mensch”, 877ff; 
Langemeyer, 231; Böckenhoff, 258ff.

7 Jfr t ex Marcel, Étre et avoir, 13ff, 22ff, 87 och passim.

I enlighet med sin antimetafysiska inriktning brukar katolska relationsteologer 
analysera den förvrängda förbindelsens struktur genom att utgå från konkreta fall ur 
människans intersubjektiva realitet.7 Sina studieobjekt hämtar de särskilt gärna från 
Bibeln och från litteraturens värld. Deras författarrepertoar - Dostojevskij, Bemanos, 
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Claudel, Rilke, Kafka8 - överensstämmer i eminent grad med Birgitta Trotzigs litterära 
preferenser. Inte minst därför kan relationsteologemas analys av den stympade 
mellanmänskliga dialogen fungera som en rikt betydelseproducerande intertext i 
undersökningen av den förvrängda intersubjektiviteten i Dykungens dotter. I ljuset av 
relationsteologemas fenomenologiskt-personalistiskt inspirerade begreppsapparat fram
står Trotzigs roman närmast som en sjukdomsjournal, som dokumenterar och 
diagnostiserar det urartade mellanmänskliga mötets tydligaste symptom.

8 Jfr t ex de Lubac, Le Drame, 289ff och passim; von Balthasar, Henri de Lubac, 40ff; förf:s Bemanos, 
362ff och passim; Guardini, Religiöse Gestalten, 149ff, 170ff, 213ff och passim; förf:s Sprache, 35ff; 
Schoonenberg, ”Der Mensch”, 886ff och passim; Sievemich, Schuld und Sunde, 94, 226ff; Scheffczyk, Von 
der Heilsmacht, 128; J Tischner, ”Fenomenologia spotkania” (Mötets fenomenologi), Analecta Cracovien- 
sia. Studia Philosophico-Theologica Cracoviae 10 (1978), 73; förf:s Filozofia dramatu. Wprowadzenie 
(Dramats filosofi. Introduktion), Kraków 2001, 140ff och passim.

’ F Gogarten, Die Verkundigung Jesu Christi. Grundlagen und Aufgabe, Heidelberg 1948, 539, 545. Jfr 
även Langemeyer, 172ff; Gloege, 33. Den katolska kritiken av de protestantiska positionerna formuleras bl 
a i Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 245ff; K Rahner, Hörer des Wortes. Zur Grundlegung einer 
Religionsphilosophie, Munchen 1941, 110, 126f; Langemeyer, 205ff och passim. Se även Marcel, Homo 
Viator, 173ff.

10 Jfr t ex Schiitz & Sarach, 647ff; Ulrich, 657ff, 672ff och passim; de Lubac, Catholicisme, 25 8f.
11 Guardini, Welt und Person, 125.
12 Jfr Schiitz & Sarach, 645, 652; Rahner, Hörer, 125ff; Kem, 497; Scheffczyk, Einfuhrung, 83; 

Böckenhoff, 183ff, 384ff; R Guardini, ”Die Begegnung. Ein Beitrag zur Struktur des Daseins”, Hochland. 
Monatschrift 47 (1954/55), 224ff; Schillebeeckx, Personale Begegnung, 38ff, 59ff.

13 Gogarten, Die Verkundigung, 526.
14 Langemeyer, 196. Jfr även Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 250f, 11/1, 283; Rahner, Hörer, 110 

och passim; Teilhard de Chardin, ”Comment je vois”, 193f; de Lubac, Catholicisme, 253ff.

Medan protestantiska relationsteologer brukar återföra den horisontala dialogens 
fördärv på människans själviska motstånd mot mötets krav på hennes totala 
”Zunichtewerden”9, söker deras katolska kolleger den urartade förbindelsens ursprung 
snarare i gudsordets inbyggda dialektik. Herrens skapelseord, resonerar de, innebär att 
den oändlige creator gör sig ändlig, att hans enhet blir mångfald, att hans potentialitet 
realiseras som akt, att hans relation omsätts i vara. Denna dialektik går igen i den 
inkarnerade Logos, som är både gud och människa, både ande och kött, både 
oomskrivbar och ändlig.10 Katolska relationsteologer betonar att förhållandet mellan 
gudsordets dialektiska komponenter inte har en metafysisk utan en personal karaktär. 
Eftersom Guds verbala anrop inte är någon nödvändig emanation utan en fri, suverän 
akt, är skapelseordets enhet av oändligt och ändligt, potens och akt, ande och materia 
inte någon ”blosse Tatsache des Vorhandenseins”11 utan subjektets personala frihets- 
yttring. Det bindemedel som förenar gudsordets motsatta element till en dialektisk 
enhet är enligt relationsteologema Guds kärlek. Det är just den kenotiska kärleken som 
får den oändlige och självtillräcklige Guden att anta en ändlig gestalt och realisera sin 
absoluta dialogiska kraft genom att göra sig till den skapade människans du.1*

Den grundläggande dialektik som konstitueras genom Guds verbala creatio och 
kulminerar i inkarnationens anrop präglar också de horisontala, mellanmänskliga 
relationerna. Delvis i polemik mot det protestantiska kravet på ordets totala 
”Nichtigkeit”13 hävdar katolska relationsteologer att mötet mellan två mänskliga 
subjekt - helt i analogi med skapelseordet - förenar motsatta element: jag och du, 
ändligt och oändligt, potentialitet och fakticitet, relation och vara, ”Selbstbesitz und 
Transzendenz”.14 Ett av de tydligaste uttrycken för denna djupa dialektik är dialogens 
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ömsesidiga struktur. Relationsteologema beskriver den mellanmänskliga förbindelsen 
med en lång rad i vid bemärkelse reciproka formuleringar: ”gegenseitig”, ”umgekehrt”, 
”zueinander”, ”miteinander”, ”zuriickschenken”, ”zuriickstrahlt” etc.'5 Just ur denna 
ömsesidighetsdialektik brukar de härleda en stor del av den dynamik som ger den 
mellanmänskliga relationen dess frälsande karaktär. I ett konkret möte, menar de, 
manifesterar sig dialogens underliggande reciprocitet i ett slags oavbruten dialogisk 
rytm, där gåva avlöses av gengåva, svar bemöts med gensvar. Att den mänskliga 
personen i en intersubjektiv relation blir till, utvecklas och överstiger sig själv, 
möjliggörs i hög grad av denna rytmiska dialektik.15 16 Men samtidigt är ordets 
dialektiska karaktär en källa till dialogens förvrängning. Eftersom bandet mellan de 
dialektiska komponenterna inte har sin grund i ett nödvändigt vara utan i varje persons 
fria viljeakt, visar ordets och mötets dialektik en påtaglig sårbarhet.17 De motstridiga 
elementen i Guds tilltal cementeras av hans absoluta kärlek. Människans kärlek 
däremot är ändlig, ostadig, bristfällig. Den kan lätt få ”ein Vorzeichen personaler 
Nichtliebe”.18 Denna kärlekens kris har ödesdigra konsekvenser för dialogens 
frälsningsdynamiska dialektik. Så fort ordets motsatta komponenter förlorar sin grund i 
den försonande, enhetsskapande kärleken, lösgör de sig från varandra, råkar i obalans 
och expanderar på varandras bekostnad. Den frälsande kraft mötet hämtar från sina 
dialektiska spänningar tynar bort. Den störda dialektiken gör det mellanmänskliga 
tilltalet till syndens bärare.19

15 Schiitz & Sarach, 6431. Dialogens reciprocitet framhävs starkt redan i Bubers jag-du-filosofi; jfr 
Buber, 88 och passim; Theunissen, 264, 361.

16 Jfr t ex Guardini, Welt und Person, 134ff; Ulrich, 677ff; Schiitz & Sarach, 644; Böckenhoff, 152, 
389f och passim; Auer, ”Personalismus”, 262.

17 Jfr Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 131; M Lackmana Der Christ und das Wort, Graz-Wien-Köln 
1962, 89ff; F Mussner, Der Jakobusbrief. Auslegung, Freiburg/B-Basel-Wien 1964, 162ff; Ulrich, 675, 
682ff.

18 von Balthasar, Das Ganze, 261. Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 848, 850, 873ff och passim; 
Guardini, Religiöse Gestalten, 179, 292; förf:s Welt und Person, 124ff; Langemeyer, 234ff; Holzherr, 767f; 
Ulrich, 675ff.

19 Jfr t ex Guardini, Religiöse Gestalten, 179, 206; Ulrich, 660ff och passim; Schoonenberg, ”Der 
Mensch”, 873ff, 879ff; Mounier, ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 208ff.

20 Jfr t ex Langemeyer, 197ff; Ulrich, 658ff; HolzherT, 767ff, 78lff. Se även P Teilhard de Chardin, 
”Hominisation et Spéciation”, i: förf:s CEuvres, III, 377; de Lubac, La Pensée religieuse, 208; förf:s 
Catholicisme, 260ff. Vissa element i mötets rubbade dialektik uppmärksammas även av protestantiska 
dialogteologer; jfr Gogarten, Die Verkilndigung, 508ff; förf:s Der Mensch, 233; Böckenhoff, 129, 324f, 
389f.

Katolska relationsteologer brukar studera det mellanmänskliga mötets urartning 
genom att via en form av eidetisk reduktion separera dialogens faktorer från varandra 
och visa hur den rubbade enheten mellan deras dialektiska komponenter förlamar deras 
inbyggda frälsningspotential och gör dem till syndens redskap. Den urartade förbind
elsens struktur beskrivs som en serie störningar i den paradoxala, frälsningsdynamiska 
balansen mellan dialogens motsatta moment.20 Men samtidigt inskärper relations
teologema att deras analysmetod inte bör betraktas som en ny variant av den tradit
ionella moralteologiska kasuistiken. I ett konkret möte, hävdar de, bildar de separerade 
faktorerna en organisk, levande enhet. Gränsen mellan dem är ofta mycket svår att dra. 
På ett motsvarande sätt står de olika dialogiska sjukdomssymptomen i nära relation till 
varandra och bär vittne om ett och samma personala grundfenomen - ”die Verfehlung 
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des Seins als Liebe”.21 22 En tolkning av den förvrängda horisontala dialogen i Dykungens 
dotter kräver samma typ av förhandsreservation. De olika störningar de dialogteo
logiska kategorierna kommer att frilägga i romanens interpersonala relationer är djupt 
besläktade med varandra och ingår i samma sjukdomsdrabbade frälsningsdynamik.

21 Ulrich, 683. Jfr även ibid, 658ff; Schoonenberg, "Der Mensch", 848ff, 886ff. De dialogiska 
sjukdomssymptomens inre släktskap framhävs redan av Martin Heidegger; jfr Theunissen, 182ff.

22 Schiitz & Sarach, 643.
23 Guardini, Welt und Person, 135. Jfr även Böckenhoff. 151; Mounier, ”L' Affrontement", 55.
24 Ulrich, 667.
25 Ibid, 691.
26 de Lubac, Catholicisme, 259. Jfr även Guardini, Welt und Person, 134ff; Schiitz & Sarach, 643f; 

Holzherr, 761.
27 Jfr t ex Schoonenberg, "Der Mensch", 850; Ulrich. 663ff och passim; Guardini, Religiöse Gestalten. 

151ff.
28 Jfr 1 Mos 11:8; von Rad, Das erste Mosebuch, 114ff; C Westermann. Genesis, Neukirchen-Vluyn 

1974ff, I, 734ff, 739f.
29 Guardini, Religiöse Gestalten, 280.
30 de Lubac, Le Drame, 402.
31 Jfr även t ex Scheffczyk, Von der Heilsmacht. 130; Ulrich, 628f: Langemeyer, 233; de Lubac. 

Catholicisme, lOf; Holzherr, 768.
32 Jfr t ex Theunissen, 107, 195f, 202, 219 och passim.

En av den mellanmänskliga förbindelsens viktigaste faktorer ser relationsteologema 
i en dialektisk spänning mellan centripetal och centrifugal rörelse. 1 en frälsnings- 
dynamisk dialog söker jaget och duet ”eine gegenseitige Nähe”, vill träffas i ett 
gemensamt fysiskt rum, hälsar varandra ”mit einem freundlichen Händedruck”." Ju 
närmare varandra de lyckas komma, desto mer lär de känna varandra och tar del i 
varandras personala liv. Men för att skydda varandras elementära personala frihet 
måste de samtidigt sätta en gräns för sin centripetala rörelse. Romano Guardini påpekar 
att mötets första steg i regel inte är ett närmande utan ”jene Bewegung, welche ’die 
Hände wegnimmt’ und den Raum freigibt, worin die Selbstzwecklichkeit der Person 
zur Geltung kommen kann”.23 Jaget drar sig tillbaka för att skapa utrymme för duet och 
bejaka duets existens som personalt subjekt. I kärlekens fält bildar dessa två rörelser en 
paradoxal enhet. Ju mer jaget avlägsnar sig från duet för att beakta duets annor- 
lundahet, desto närmare kommer jaget duets personala dynamik. "Hervorgang" blir 
lika med ”Rilckgang”24, jagets välkomstord får karaktären av ett befriande ”Abschied 
der Liebe”25, den mänskliga personen förvandlas till en paradoxal ”centre centri- 
fuge”.26 Om däremot en kärlekens kris inträder, separeras de två rörelserna från 
varandra och blir till oförsonliga fiender. Då den centripetala kraften får övertag över 
den centrifugala kraften, antar den mellanmänskliga relationen usurpatoriska drag. 
Jaget överskrider duets demarkationslinje och kränker duets integritet.27 Dialogteo- 
logemas exempelsamlingar - Bibeln, Dostojevskijs romaner etc - rymmer även en 
mängd gestalter, som gör den motsatta manövern och absolutiserar den centrifugala 
rörelsen. Babels folk sprider sig över hela jorden.28 Stavrogin varken vill eller kan ”hin 
zum anderen” och ”ist fem”.29 Raskolnikov blir genom sitt brott ”séparé de ses fréres, 
les hommes”.30 Dialogteologer åberopar gärna denna typ av exempel för att de
monstrera den centrifugala dominansens syndgenererande kraft.31 Med stöd i den 
fenomenologiskt-personalistiska analysen av det mellanmänskliga ”Getrenntsein”32 
visar de att ett jag som drar sig undan sitt du inte skänker duet någon frihet utan 
tvärtom förstör duets fria, personala liv. Det övergivna duet tvingas möta ett tomrum, 
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en personal frånvaro, som kväver mötets reciproka rytm och blockerar duets personala 
potential. Den levande mellanmänskliga förbindelsen avlöses av ett stumt avstånd, som 
avskärmar både duet och jaget från mötets frälsande dynamik.33

33 Jfr Böckenhoff, 218, 261, 382 och passim; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 871, 876, 878f och passim; 
von Balthasar, Das Ganze, 263; A Auer, Weltoffener Christ. Grundsätzliches und Geschichtliches zur 
Laienfrömmigkeit, Dusseldorf (2) 1962, lllf; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 129f; de Lubac, 
Catholicisme, 260f; Guardini, Welt und Person, 138; Mounier, ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 2 lOff; P 
Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain (förfzs (Euvres, I), 263ff.

34 Jfr t ex Böckenhoff, 382.

Den dialektiska balansen mellan den centripetala och den centrifugala rörelsen är 
djupt rubbad i Dykungens dotter. Romangestalter utsätts ständigt för närmanden som 
kränker deras personala frizon. Gårdskarlen tar ”några steg mot flickan” (176), den 
starkaste och hans två adjutanter ”kommer bara närmre” (154) henne, barnen trängs 
”runt omkring” (93) henne, maskinen sänker sig ”ner över henne” (225) - alla avser att 
skända henne som person. På romandiegesens olika gårdar, som i koncentrerad form 
sammanfattar de generella intersubjektiva lagarna och ger dem en drastisk konkretion, 
är närhet lika med personal kränkning. Barnen klättrar på varandra (63), blir ”en knut” 
(93, 151), dunkar ”varandras huvuden i marken” (151), rullar runt ”i sand och grus 
sammanflätade i ett rasande nystan” (151). Romanens samtliga huvudgestalter utsätts 
för olika typer av jakt; de förföljs av ”uniformerade män” (214), av ”gestalter med 
hundar, varggap” (267), av ”stadens tjänare” (49), av ”jagande vita skuggor” (139) etc. 
Men samtidigt lider diegesens interpersonala relationer av den centrifugala rörelsens 
övertag. Dykungen (16), Mojan (12, 57), flickan (234), gårdskarlen (183), pojken 
(257f) överger sina närmaste. Från det dialogiska rummet retirerar också många av 
romanens bigestalter: de prostituerade i hamnstäderna (37), sällskapet i båthuset (201), 
de förbipasserande i krigstidens Kristianstad (182) etc. Verbet försvinna är ett av de 
mer frekventa orden i berättarens vokabulär (t ex 16, 23, 37) och backas upp av talrika 
synonymer: lämna (57), överge (42), ge sig av (12), ge sig iväg (258), gå ifrån (57), 
skynda vidare (182) etc. Den markanta frasen vända någon ryggen, som introduceras i 
inledningsscenen (8), återkommer i olika varianter i hela romantexten (t ex 23, 42, 
182). Gång efter annan försätts gestalter i skilda typer av centrifugala rörelser. De är 
”på rymmen” (66), går ”ur vägen för folk” (247), ställer sig ”på håll” (237), sätter sig 
”långt från de andra” (50). Då de inte självmant lämnar den dialogiska scenen utsätts 
de för olika slags utvisningsprocedurer, som även de genererar en lång rad synonyma 
uttryck i romantexten; gestalter avskedas (228), slits isär (21), förvisas (35, 218, 276), 
fördrivs (140), körs ut (110), stöts bort (50), stöts ut (276) etc.

Den centrifugala kraftens dominans, observerar de katolska relationsteologema, 
manifesterar sig ofta genom ”Teilnahmslosigkeit”: tillståndet att vara utanför.34 
Adverbet utanför tilldelas en strategisk position i Dykungens dotter. Gestalter finns 
utanför ”det stora allmänna” (54), ”utanför allt och alla” (190), ”helt utanför” (209) det 
normala arbetslivet, ”utanför allt liv” (276). De söker sig eller förvisas till avlägsna 
platser: ”bakgatorna” (193), ”dyskogen bortom stadsgränsen” (102f), ”en upplagd båt 
nedanför Tanto” (209), en obetydlig ”skärva i havet” (264). Det spatiala avståndet 
laddas konsekvent med personal innebörd. Till pojkens avlägsna skärva kommer 
”aldrig någon människa” (264). I rättspsykiatriska kliniken långt ”ute på slätten” (259) 
lever man som om man var helt ”glömd av allt och alla” (260). Dialogteologer brukar 
förtydliga avlägsenhetens personala dimension genom att kontrastera intersubjektiv 
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frånvaro mot fysisk närvaro. Även då Stavrogin, påpekar Guardini, befinner sig i 
samma rum som sina interpersonala du, är han ”wo es sich um Inne oder Nicht-Inne 
einfachhin handelt, weit weg”.35 Med samma typ av personal distans laddas den spatiala 
närheten i Trotzigs roman. Gestalter som finns helt nära stirrar med avlägsen blick (58, 
140), har ”något bortkommet i ansiktsuttrycket” (190), är ”själsfrånvarande” (141).

35 Guardini, Religiöse Gestalten, 280. Jfr även ibid, 287; S Weil, L'Enracinement. Prélude å une 
déclaration des devoirs envers l ’étre humain, Paris 1962, 63.

36 Jfr t ex Splett, 84; J P Little, ”Signification de la mythologie et des contes chez Simone Weil”, i: 
Simone Weil. Philosophe, historienne etmystique, red G Kahn, Paris 1978, 108 och passim.

37 Jfr t ex Bolte & Polfvka, IV, 18ff och passim; Polfvka (1926), 217; Aame & Thompson, 26ff, 146, 
307f och passim; Thompson, III, 197ff.

38 Die gläseme Linde, 260; Bolte & Polfvka, IV, 18; Sibirische Märchen, red J Gulya, Dilsseldorf-Köln 
1968ff, I, 187. Jfr även Polfvka (1926), 78ff; Ranke, 1241 ff.

39 Jfr Langemeyer, 199.
40 Jfr Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 247ff; Rahner, Hörer, 106f; Langemeyer, 197ff. 

Självbejakelsens nödvändighet betonas även av ett flertal protestantiska teologer: jfr t ex K Barth, Die 
kirchliche Dogmatik, MUnchen-Zollikon-ZUrich 1932ff, III/2, 324.

41 Jfr Guardini, Welt und Person, 127, 136, 139; Böckenhoff, 382. Den frivilliga potentialitetens 
betydelse för dialogens dynamik framhävs starkt redan av fenomenologema; jfr Theunissen, 85f, 145, 213, 
215 och passim.

I den relationsteologiska litteraturen beskrivs den mellanmänskliga förbindelsens 
avarter ofta med hjälp av sagans välkända motiv.36 37 Dykungens dotter använder 
sagoreminiscenser inte minst för att gestalta avståndets personala dimension. 
Sagofigurer brukar förflyttas bortom höga berg, svarta skogar, vida hav, vistas på 
botten av en brunn eller en djup sjö, stängas in i isolerade borgar, kistor, källare etc. 
Även romanens gestalter bor ”på havsbotten” (277), ”på botten av en bottenfrusen sjö” 
(144f), ”i en igenspikad kista” (97) etc. Mellan dem finns ”en mörk skog” (254), en 
frusen slätt (57), ”svart vatten” (276). I enlighet med sin hyperboliserande tendens 
förstorar folksagan gäma hjältens spatiala isolering. I överdrivande syfte används bl a 
extremt höga tal, upprepningar, parallellismer, komparativ- och superlativkonstrukt- 
ioner. Sagohjältar vistas - för att begränsa sig till några få exempel - ”in einem femen, 
femen Lande”, ”jenseit von siebenmal sieben Königreichen und noch weiter”, ”[i]n 
einem unbekannten Land, das kein Mensch je betreten, das keine Frau je gesehen 
hat”.38 Denna sorts hyperboliserande strategier utnyttjas konsekvent i Dykungens 
dotter. Mojan exempelvis känner att hon är ”vid världens ände” (85), ”långt bort, långt 
bort” (272), ”[ljängre bort än en annan världsdel” (276) etc. Överdrifterna ger extra 
emfas åt kontrasten mellan interpersonalt avstånd och spatial närhet. Trots att Mojan ur 
fysikalisk synpunkt befinner sig ”inte alls så långt från hemorten” (24), är hon i 
existentiellt-personal bemärkelse ”tusen mil och tusen år bort” (24). Hon är visserligen 
inte från ”något utrikes land” (276), men på det intersubjektiva planet är hon ”mera 
utomlands än utomlands någonsin kan bli” (276).

I dialogens interpersonala dynamik brukar, menar katolska dialogteologer, den 
paradoxala enheten av centripetal och centrifugal kraft samverka med ytterligare en 
viktig dialektisk spänning - den mellan potentialitet och fakticitet. Å ena sidan utgår 
jaget i mötets situation från sitt reella ”Selbststand”39, blickar tillbaka på sitt förflutna, 
framhäver i en självbejakande gest sina individuella drag.40 Men å andra sidan skapar 
jaget plats för duet genom att frivilligt upplösa sin färdiga form och reducera sig till ren 
potentialitet. Jaget gör sig öppet, ofullbordat för att låta sig skulpteras av duet.41 På 
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kärlekens område bildar slutenheten och öppenheten en dialektisk, paradoxal enhet. 
Jaget hittar sig självt ”im Weggehen von sich selbst”.42 Ju mer jaget fogar sig efter 
duet, desto fastare fundament får jagets integritet. Genom duet befrias jaget både från 
sig självt och till sig självt.43 I ett möte som drabbats av kärlekens kris blir 
anpassningen och självmanifestationen till separata, antagonistiska krafter. Då 
potentialiteten får kontroll över fakticiteten, förvandlas jaget till en rotlös imitatör och 
förlorar sig helt i duets egen aktualitet. Den dialogiska öppenheten förstummas, 
eftersom den berövas sin resonansbotten i talarens eget självförverkligande.44 Den fria 
intersubjektiva relationen stelnar till en ”naturlig” förbindelse, ett slags nödvändigt 
vara, som helt förlamar jagets och duets personala dynamik.45 Fakticitetens övertag 
däremot innebär att den dialogiska ofärdigheten, en nödvändig förutsättning för 
personens självtranscenderande rörelse, förträngs av en statisk, monadisk självnöjd- 
het.46 Med stöd i bl a 2 Kor 3:15ff brukar relationsteologer illustrera detta ”Sich- 
verschliessen, eigenes Selbst-sein-Wollen”47 med bilden av en människa som hänger 
ett täckelse över sitt hjärta, kryper in i ett pansar av självtillräcklighet, blir ”in das 
Schneckenhaus des 'vergreisten’ Bei-sich-seins eingeschlossen”.48 Vad denna absol- 
utiserade fakticitet innebär för dialogens personala dynamik visas bl a via Stavrogins 
historia. Förskansad i sig själv, resonerar Guardini, kan inte Dostojevskijs demoniske 
antihjälte öppna sig för sina medmänniskor och omsätta deras tilltal i en livgivande 
kraft. Han blir ”arm wie Eis”49 och fryser ned dialogens frälsningsdynamiska vitalitet 
med sin inåtvända likgiltighet.50

42 Guardini, Welt und Person, 127.
43 Jfr Böckenhoff, 384: ”Ich werde Selbst, indem ich selbstlos bin”. Denna dialektiska hållning ser 

Guardini som exemplariskt förkroppsligad bl a hos Dostojevskijs Sonjor; jfr förfis Religiöse Gestalten, 
48ff. Se även förfis ”Die Begegnung”, 232; Ulrich, 658ff, 679 och passim; Schmaus, Katholische Dog
matik, I, 25lf; J Heinrichs, ”Sinn und Intersubjektivität. Zur Vermittlung von transzendental- 
philosophischem und dialogischem Denken in einer 'transzendentalen Dialogik’”, Theologie und Philoso- 
phie. Vierteljahresschrift 45 (1970), 165ff. Den katolska synen på ordets dialektiska enhet av potentialitet 
och fakticitet har vissa gemensamma drag med Gogartens kärleksbegrepp; jfr t ex Langemeyer, 154.

44 Jfr Ulrich, 660ff, 677, 683 och passim; Langemeyer, 199; Guardini, Religiöse Gestalten, 126f, 321 ff.
45 JfrTheunissen, 493: ”Das eigentliche lch-Du-Verhältnis ist gewiss kein mechanisches Aggregat, aber 

ebensowenig eine organische Verbindung”. Se även Langemeyer, 197; K Rahner, ”Die Freiheit in der 
Kirche”, i: förfis Schriften zur Theologie, II, 98.

46 Jfr Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 128; Ulrich, 663ff och passim; Guardini, Welt und Person, 127, 
155 och passim; Splett, 83; Böckenhoff, 398; Langemeyer, 198, 231, 233, 267 och passim.

47 Schiitz & Sarach, 651.
48 Ulrich, 665. Jfr även Guardini, Welt und Person, 136, 153f; Schmaus, Katholische Dogmatik, 11/1, 

61, 65f; Langemeyer, 233; Teilhard de Chardin, Le Phénomene humain, 284; J Tischner, Spór o istnienie 
człowieka (Tvisten om människans existens), Kraków 2001, 221 ff.

49 Guardini, Religiöse Gestalten, 280. Jfr även T Steinbiichel, Religion und Moral im Lichte personaler 
christlicher Existenz, Frankfurt/M 1951, 234: ”Alle Ichverschlossenheit aber macht arm und leer”.

50 Jfr Guardini, Religiöse Gestalten, 256ff, 277ff, 308 och passim. Se även de Lubac, Le Drame, 305, 
329; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 116, 124f och passim.

51 Ulrich, 691.

Den interpersonala destruktivitet som en obalans mellan fakticiteten och 
potentialitet resulterar i låter sig lika tacksamt illustreras med mellanmänskliga 
relationer i Dykungens dotter. Det solida ”Selbstsein”51 är ingen självklarhet i 
romanens dialogiska rum. Gestalter blir gång på gång uppryckta ”ur sin mark” (116), 
lossnar (95, 96, 97), förlorar ”fotfästet” (96), blir ”utan medvetande” (19). Deras 
minnen upplöses ”i glömskans land” (226), begravs (25), ”dikas ut” (80), uppslukas 
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”av sömnen som dy” (146). Berövade sina rötter vet inte gestalterna vilka de är (150) 
och fogar sig villigt efter sitt intersubjektiva du. Flickan som är av ”för mjukt” (132) 
material låter sig formas och knådas utan motstånd. Men även Mojan som är av hårt 
virke (81) vill vara ”som alla andra, en av alla, med alla” (81). I denna identitetslösa 
värld är den intersubjektiva samvaron ”detsamma som varandet” (89). Flickan lever 
med den nyfödde pojken som om han ”fortfarande bodde inne i hennes mage” (214). 
Påfallande många av romanens vuxenrelationer följer samma schema. Gestalter 
klamrar sig fast vid varandra, blir varandras kopior, smälter ihop till en odifferentierad 
massa (t ex 73f, 219, 253).

I lika hög grad besmittas de interpersonala förbindelserna i Dykungens dotter av ett 
överdimensionerat ”Selbstsein”. Slutenheten tillhör romanens mest produktiva teman. 
Gestalter låser dörren ”blixtsnabbt” (100), ”omsorgsfullt” (200), ”två gånger, och sju 
och sjuttio gånger” (101), vrider nyckeln ”först ett varv, sedan ett varv till” (100). De 
sitter ”bakom stängd dörr” (96), bakom ”de låsta dörrarna” (255), bakom ”varv på varv 
av låsta dörrar” (264). Den yttre slutenheten överförs till det inre planet. Mojan känner 
att det är ”inne i henne” (163) porten låsts. Gestalter har stängda ansikten (43), 
hopknipna ögonstrimmor (67), inåtvänd blick (58, 254), slutna händer (115), instängda 
hjärtan (92), ”avstängt, inspärrat” (245) sköte. Allt i dem är ”stängt” (187), tillslutet 
(43, 118), ”tungt vänt inåt sig själv” (183). De är ”i sitt” (140), bor i ”en värld för sig” 
(219), ler och sjunger ”alldeles för sig” (219, jfr 124). Berättaren utvecklar en rik 
metaforik för att åskådliggöra denna inre inåtvändhet. Hans gestalter lever bakom ”en 
mur lika hög och slät som centralfängelsemuren” (81), i en blind hinna (58, 84), ”i sitt 
hav” (159), i en glaskista (145), i ett inre ”dis” (157). Både den yttre och den inre 
slutenheten laddas med en interpersonal betydelse. De låsta dörrarna är till för att 
hindra människor ”från att komma i beröring med varandra” (28). Gestalter som stängt 
in sig i sin egen värld vägrar att se sina närmaste (21, 235, 263), känner inte igen dem 
(145), stirrar förbi dem (140), svarar inte på tilltal (147, 187, 263). Mojans tillslutna 
ansikte förblir ”slätt” (178), ”fridfullt” (178), orörligt (187) även då hennes dotter lider.

Ännu en viktig dialektisk faktor som enligt relationsteologema garanterar mötets 
frälsande dynamik är enheten av fattigdom och rikedom. På samma sätt som Gud 
genom sitt frälsningsord tömmer ut sig för att berika människan, kräver varje 
interpersonal relation offrandets kenotiska handlingsakt. Det tilltalande jaget tackar 
duet för sin personala existens genom att överlämna sig åt duet som en gåva.52 ”Dank- 
sagung” antar formen av ”Sich-Schenken”.53 Men samtidigt är denna kenotiska 
generositet oupplösligt förenad med anspråk. Det givande och tackande jaget är likaså 
en mottagare, som förväntar sig att duet genom sitt gensvar bekräftar och utvecklar 
jagets personala liv. Jaget kräver att jagets gåva i duets gengåva återkommer till jaget 
som ett personstyrkande ”Brot des Selbstseins”.54 Genom kärleken förenas dialogens 
tacksägelse och krav, "sich Geben und Empfangen”55, till en frälsande enhet. Jaget blir 

52 Jfr Schiitz & Sarach, 643f, 647ff; Kem, 497ff; Schmaus, Katholische Dogmatik, II/l, 62, 65f, 69f; 
Scheffczyk, Einfuhrung, 85.

53 Ulrich, 689; Schiitz & Sarach, 644.
54 Ulrich, 691. Dialogens kravmoment framhävs starkt i Gogarten, Der Mensch, 233.
55 Böckenhoff, 384.
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rikt genom sin fattigdom, får genom att ge.56 Till följd av kärlekens kris urartar detta 
dialektiska samspel till en syndgenererande antagonism. Då givandet vinner över 
tagandet, upphör jaget att se duet som ett fritt handlande subjekt, öppet för gott och ont, 
och tar emot duets gensvar utan någon elementär etisk urskiljning. Även duets 
uteblivna svar eller rent av duets aggressiva, skadliga handlande bemöts av jaget med 
pseudokenotisk, falsk tacksamhet. Generositeten urartar till en blind förtröstan och 
lydnad. Det mellanmänskliga givandet och tackandet förlorar sin förmåga att frälsa, 
eftersom de placeras i ett moraliskt indifferent rum.57 Som illustration av pseudo- 
givandets sjukdom åberopas i den relationsteologiska litteraturen bl a Dostojevskijs 
furst Mysjkin. Med hänvisning till Henri Troyat och Alain-Foumier påpekar Henri de 
Lubac att Mysjkins tacksägande, självutlämnande medkänsla inte frälser utan - tvąrtom 
- sprider fördärv, inte minst därför att den är helt frikopplad från kravmomentet. 
Mysjkin, menar de Lubac, har förlorat ”’[...] la faculté de juger [...]”’ och lever i en 
falsk ”’[...] certitude que tout le monde est généreux autour de lui et que tout le monde 
1’aime [...]”’. Furstens generositet förmår inte skapa det goda, eftersom den inte har 
plats för ”1’aperception du mal”.58

56 Jfr Schiitz & Sarach, 644f; Auer, ”Personalismus”, 263; Ulrich, 658ff; Heinrichs, 171f. Den 
dialektiska enheten av tagande och givande framhålls även av den protestantiska relationsteologin; jfr 
Brunner, Der Mensch, 88; Gogarten, Die Verkundigung, 510.

57 Jfr Ulrich, 687ff. Den komplexa relationen mellan den mänskliga personen och etiken diskuteras 
utförligt i Marcel, Homo Viator, 217ff. Det rena givandets faror uppmärksammas även i Gogarten, Die 
Verkundigung, 508ff; Barth, Die kirchliche Dogmatik, III/2, 324.

58 de Lubac, Le Drame, 375f. Jfr även von Balthasar, Henri de Lubac, 44; Troyat, 334f, 442; J Riviére 
& Alain-Foumier, Correspondance 1905-1914, Paris 1926f, IV, 85, 128f; Berdjajev, Mirosozertsanije 
Dostojevskago, 120f; Evdokimov, Dostoievsky, 208f; Guardini, Religiöse Gestalten, 319ff, 332f, 357f; 
Sjestov, 73.

59 B Trotzig, ”Idioten och världen”, Sydsvenska Dagbladet 19.9.1953.
60 Jfr B Trotzig, Per Olof Sundman. Inträdestal i Svenska Akademien, Stockholm 1993, 30. En 

förkortad version av talet publicerades under titeln ”Man går åt ett håll. Men färdas åt ett annat” i 
Aftonbladet 21.12.1993.

61 Trotzig, ”Idioten och världen”. Jfr även de Lubac, Le Drame, 377.

Samma typ av pseudotacksamhet kan spåras i Trotzigs roman. Mojans blinda tillit 
till fabriken (189) och gårdskarlens maniska försök att ”blidka och beveka” (110) de 
obarmhärtiga barnen varierar på var sitt sätt den rena kravlöshetens perversion. Sin 
renaste form får Mysjkinsyndromet i flickans interpersonala relationer. Liksom den 
ryske fursten är hon ”[ojförmögen att hata” (132), vill vara ”alla till lags” (79), ställer 
”sin sak på noll” (190). Över hennes ansikte går ständigt ett ”urskuldande leende” 
(153), som om hon ”bad om ursäkt för allting” (152). Man kan fråga sig i vilken mån 
denna överdrivna tacksamhet bidrar till flickans katastrof. I sin 50-talsartikel ”Idioten 
och världen” tolkar Birgitta Trotzig Idioten som en roman om ”godhetens öde i 
världen, och världens reaktioner inför den”.59 Mysjkin betraktar hon som den 
inkarnerade absoluta kärleken, som genom sin undergång avslöjar världens ondska. I 
sitt inträdestal i Svenska Akademien några decennier senare konstaterar dock Trotzig 
att Dostojevskij aldrig lyckats skapa någon riktig Kristusfigur.60 Även i ”Idioten och 
världen” medger hon att Mysjkin är en ”dubbelbottnad gestalt”, som så nära åtföljs av 
”lidandet och döden” som om ”det vore endast dem han spred omkring sig”.61 Helt i 
linje med denna Mysjkinförståelse förses flickan i Dykungens dotter med en 
underliggande ambivalens. Berättaren nöjer sig inte med att förklara hennes motgångar 
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med omgivningens ondska utan utrustar henne också med en destruktiv ”vargsida” 
(123), en mörk, ”förstörande” (79) kraft av närmast voluntaristisk karaktär. Det är 
sålunda både en yttre och en inre instans - världens destruktivitet och förstörelsedriften 
- som utpekas som orsakerna bakom flickans olyckliga slut. Genom sin dialektiska 
förening av det yttre och det inre perspektivet blottlägger den relationsteologiska 
antropologin ytterligare ett väsentligt sammanhang i flickans fallande livskurva. Mot 
fonden av den dialogiska människoförståelsen ligger ansvaret för hennes haverier inte 
så mycket enbart i de rent yttre eller enbart i de rent inre omständigheterna som i själva 
spänningsfältet mellan dem, och då bland annat i hennes urartade givande och tagande. 
Berättaren markerar gång på gång att flickans generositet saknar en responsorialt- 
imperativ aspekt. Hon överskattar ”måttlöst hela världen” (186) och tror ”alltid alla om 
gott” (186). Folkets övergrepp försvinner i henne som ”en sten i ett solglittrande kärr” 
(132). På många plan påminner denna måttlösa generositet - precis som Mysjkins - om 
Kristus och de stora helgonens kenotiska uppoffrin^svilja. Men medan Kristus förenar 
en absolut tacksägelse med ett absolut anspråk6', belastas flickans generositet av 
kravlöshetens indifferens.

Jfr t ex A Schulz, Jiingerdes Herm. Nachfolge Christi naeh dem Neuen Testament, Leipzig 1964. 72 
och passim; förfis Nachfolgen und Nachahmen. Studien iiber das Verhältnis der neutestamentlichen 
Jiingerschaft zur urchristliehen Vorbildethik, Miinchen 1962, 67 och passim; H D Betz, Nachfolge und 
Nachahmung Jesu Christi im Neuen Testament, Tubingen 1967, 27ff och passim; L Goppelt, Theologie des 
Neuen Testaments, red J Roloff, Göttingen (3) 1976, 156ff.

63 Jfr t ex Marcel, Étre et avoir, 12lff, 194ff, 223ff; Mounier. ”Feu la Chrétienté”, 589; Böckenhoff, 
184f; Auer, ”Personalismus", 263; Mceller, Littérature, IV, 193ff och passim.

64 Schiitz & Sarach. 650. Jfr även Guardini. Welt und Person, 135f; Mounier. Traité, 483ff; Holzherr, 
755: Böckenhoff, 313.

65 Jfr t ex Ulrich. 687ff.

En syndalstrande störning ser katolska relationsteologer även i kravets dominans 
över tacksamheten. Med utgångspunkt i bl a Gabriel Marcels distinktion mellan ”étre” 
och ”avoir”* 63 hävdar de att det överdimensionerade tagandet förvandlar den vitala 
interpersonala förbindelsen till en ren äganderelation. I stället för att utveckla duets 
personala liv behandlar det anspråksfulla jaget duet som sin egendom och försöker 
utnyttja duets mänskliga värde som en profitkälla. Det självuppoffrande ”Sich-dem- 
andem-liebend-Schenken” avlöses av ett rovgirigt ”Fiir-sich-Beanspruchen-wollen”.64 
Duets givande hållning ses av jaget inte som uttryck för ett kenotiskt utlämnande utan 
som resultat av en självklar naturlag.65 De interpersonala relationerna i Dykungens 
dotter regleras i hög grad av samma ägandets princip. I en av sina exkurser förklarar 
berättaren att samhället består av dem som använder och dem som används (186). 
Denna generella lag bekräftas av romanens konkreta intersubjektiva förhållanden. 
Gestalter etablerar mellanmänskliga relationer, eftersom de behöver varandra ”[i] högt, 
i lågt” (252). De lever på andras ”bekostnad” (221), tigger ”husrum” (85), vill ”ha, ha, 
ta, ta” (252). Sådana på tagandet byggda förbindelser kretsar i regel kring mat och 
pengar. Gestalter har ”penningtankar” (36), tigger ”pengar” (85), skinnar varandra ”in 
på bara benet” (253). Mojans dialogiska medspelare beter sig som matgäster som alltid 
gnyr ”på mat” (59), ”slukar all maten” (221), äter så länge det finns ”en bit av något 
ätligt i huset” (66). Detta omättliga tagande är i regel helt frikopplat från 
tacksamhetsmomentet. Mottagarna bemöter sina givare med ”vresig tystnad” (187), 
säger aldrig ”uppskattande ord” (13), betraktar givandet ”som självklart” (13). En stor 
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del av romanens exploateringsförhållanden anknyter till sagans motivrepertoar66 men 
underkastar den samtidigt en dialogiserande och personaliserande omarbetning. Den 
ständigt hungrige dykungen till exempel leder tanken till den starke Hans: båda är 
stora, kraftfulla, arbetsdugliga, framstår som bjömar, förvisas hemifrån etc.67 Men 
medan sagan helt och hållet underordnar Hans permanenta hungerkänsla intrigens 
logik, ges dykungens matgirighet en fördjupad personal dimension och skildras som ett 
tagande, fullständigt bortkopplat från givandet: ”Att spara av maten till någon annan, 
var en tanke som var honom fullkomligt främmande, helt enkelt aldrig kunde komma 
för honom” (66).

66 Jfr t ex Bolte & Polfvka, I, 79, 101, 168, III, 60, 97, 107 och passim; Aame & Thompson, 133, 170, 
215f och passim; Thompson, V, 297ff.

67 Jfr Aame & Thompson, 225f. I bröderna Grimms samling aktualiseras motivet särskilt tydligt i sagan 
”Der junge Riese” (nr 90); jfr [J & W] Bruder Grimm, Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand 
mit den Originalanmerkungen der Bruder Grimm, Stuttgart 1980, II, 3lff; Bolte & Polfvka, II, 285ff. Se 
även J Zipes, Fairy Tale as Myth. Myth as Fairy Tale, Lexington 1994, 96ff.

6S Jfr Ulrich, 657ff, 672ff; Langemeyer, 233; Böckenhoff, 152.
69 Jfr t ex Guardini, Welt und Person, 135: Schmaus, Katholische Dogmatik, 11/1, 69f; HolzheiT, 776.
70 Ulrich, 666.
71 Ibid, 667. Jfr även ibid, 672ff. Den dialektiska enheten av makt och maktlöshet ser Guardini som 

fullkomligt förkroppsligad bl a i Starets Zosimas liv och lära; jfr förf:s Religiöse Gestalten, 108f, 11 lf.
72 Theunissen, 145. Jfr även ibid, 85f, 202f, 489f och passim.
73 Jagets "Pseudodemut” analyseras i Ulrich, 660ff, 672ff.
7,1 de Lubac, Le Drame, 375. De citerade formuleringarna lånar de Lubac från Troyat, 442. Se även 

Guardini, Religiöse Gestalten, 35lff; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 120f.

Den dialektiska spänningen mellan givande och tagande är enligt relationsteo- 
logema nära besläktad med ytterligare en viktig frälsningsdynamisk dialogfaktor: en
heten av makt och maktlöshet. På samma sätt som Guds skapelseord utgör en suverän 
maktmanifestation, är jagets tilltal, resonerar relationsteologema, en aktiv handling 
som konstituerar det dialogiska fältet och uppmanar duet till ett svar.68 Men på samma 
vis som Gud frivilligt gör sig till människans tjänare, intar det aktiva, maktutövande 
jaget också en ödmjuk, passiv position för att skapa utrymme för duets svar.69 I 
kärlekens sfär formar dessa två komponenter en dynamisk enhet. Ju mer jaget avstår 
från sin makt och överlämnar sig åt duets välde, desto mäktigare, handlingskraftigare 
blir jaget. Dialogteologema menar att den mänskliga individen ”herrscht im Wort dort, 
wo er sich unterwirft”.70 På ett motsvarande sätt definieras kärlekens väsen med den 
paradoxala formeln ”Herrschaft durch Dienst”.71 Då den dynamiska balansen mellan 
herre och tjänare drabbas av en kärlekens kris, perverteras den jämbördiga, reciproka 
jag-du-relationen till ett förhållande mellan den starkare och den svagare. Med ut
gångspunkt i bl a Edmund Husseris resonemang kring ”Entmächtigung des Ich”72 visar 
relationsteologema att den bristande maktkomponenten förvandlar jaget till en viljelös 
slav under duets överhöghet. Jagets tilltal urholkas till en tom, vanmäktig gest, som 
inte förmår framföda duets gensvar.73 Ett konkret exempel på detta slags 
pseudoödmjukhet hittar relationsteologema åter i Idioten. I polemik mot äldre Dos- 
tojevskijuttolkare, bl a André Gide, hävdar de Lubac att en viktig orsak till Mysjkins 
undergång är att han helt saknar viljekraft och enbart vill tjäna andra. Fursten ’”ne sait 
pas agir’” och fördärvar genom sin handlingsförlamning till och med ”’[...] les 
situations les plus heureuses [...]”’.74 En ödmjukhet som inte är förknippad med makt 
och aktivitet visar sig vara oförmögen att frälsa.
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Den dialektiska enheten av makt och maktlöshet är djupt skadad i Dykungens 
dotter. Relationer mellan människor - i det gamla landet (13, 20), i skolan (152), på 
gården (123) - reproducerar historien ”om starkast och svagast” (152). De som drabbas 
av maktens atrofi gör ”inget motstånd” (187), tål alla slags förföljelser (94, 110, 115), 
visar ”en alldeles naken erkänd svaghet” (152). Deras undfallenhet aktualiserar 
intertextuellt Jesus liv och lära, inte minst hans logion om högra och vänstra kinden.75 
Men medan Kristus förkroppsligar en total enhet av svaghet och styrka, förmår de 
passiva romangestalterna knappast omsätta sin maktlöshet i ett frälsande makt
instrument. Gårdskarlen exempelvis är ”bara svaghet” (112) till det inre. Som sådan 
fördärvar han - precis som Mysjkin - även de mest lyckosamma situationerna. Både 
hans euforiska samvaro med Elna (117) och hans paradisliv med Mojan (140f) slutar 
efter en ”mycket kort tid” (141) i regelrätta katastrofer. Medan Kristus låter sin 
interpersonala ödmjukhet bli makt först och främst inom ordets område76, är roman
gestalternas språkliga sfär särskilt starkt drabbad av maktlöshetens övertag. Den lilla, 
för tidigt födda Vera är alltför svag för att kunna formulera ett tilltal (147, 156). Denna 
dialogiska förlamning delar hon med de flesta av romanens gestalter. De blir mållösa 
(235), svarslösa (107), stammar (223), ”får svårt för ord” (124), kan inte ”få fram första 
ordet” (20). Deras tilltal kommer inte loss ur strupen (34, 177), blir ”som ett halvkvävt 
gispande” (223), förgår fruktlöst ”i stentystnaden, i den bottenlösa istystnaden” (164).

75 Jfr Matt 5:39; Luk 6:29; Rengstorf, 88ff: Schiirmann, I, 342ff.
76 Jfr t ex Bultmann, Die Geschichte, 73ff och passim.
77 Ulrich, 666. Jfr även Langemeyer, 233.
78 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 850, 882ff, 892 och passim; Ulrich, 663ff, 672ff, 68lff och 

passim; von Balthasar, Das Ganze, 261; Guardini, Welt und Person, 127; P Teilhard de Chardin, ”Un 
Phénoméne de contre-évolution en Biologie humaine ou la Peur de 1’Existence”, i: förf:s CEuvres, VII, 196f.

79 Jfr 1 Mos 4:5ff, 10:8ff; 2 Sam 13:lff. Dessa loci åberopas i Langemeyer, 233; Holzherr, 767; Ulrich, 
684; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 879.

80 Guardini, Religiöse Gestalten, 139. Jfr även ibid, 15 lff, 170ff, 217ff och passim.
81 de Lubac, Le Drame, 325. Jfr även ibid, 299ff, 325ff, 335ff och passim; N [Berdjajev] Berdjajeff, 

”Dommen over vor tid”, i: förf:s Tidsskifte. Den nye middelalder og Dommen over vor tid, Kpbenhavn 
1937, 90; förf:s Mirosozertsanije Dostojevskago, 60ff, 132f, 2lOf.

Pseudoödmjukhetens motsats, ”herrschende Selbstbehauptung”7 , innebär att jaget 
absolutiserar sin egen handlingskraft och, blint för duets autonomi, försöker bemäktiga 
sig duets personala liv. Herren urartar till tyrann, hans tilltal till ett förslavande makt
verktyg, hela mötet till ett andligt eller kroppsligt våld.78 Som typiska exemplifieringar 
av denna intersubjektiva maktfullkomlighet nämner relationsteologema både bibliska 
figurer - bl a Nimrod, Kain, Amnon79 - och Dostojevskijromanemas talrika nietzsche- 
anhängare - Kirillov, Raskolnikov, Ivan Karamazov - som drabbas av ”Hybris des 
Ubermenschen”80 och gör sig till allsmäktiga ’”hommes-dieux’”.81 Nimrods och 
Kirillovs paradigm reproduceras ständigt i Dykungens dotter. Gestalter drömmer om 
”erövrandet av främmande världar” (254), vill vara ”den yttersta makten” (201), 
tilldelar sig rollen som ”herre” (266), ”överman” (82), ”segrare” (20). Berättaren visar 
att denna överdimensionerade maktansamling ofrånkomligt tvingar in omgivningen i 
tjänarens position. Maktutövama har ”ett omedgörligt sinne för det svaga” (110) hos 
sina medmänniskor, håller dem ”nere” (110), får dem att känna sig ”suddiga i 
jämförelse” (82). Denna rubbade enhet av styrka och svaghet resulterar oundvikligen i 
våld. Romanintrigen är full av ”bråk” (63), ”stryk” (199, jfr 158), ”knuff’ (63), ”slag” 
(114), ”örfilar” (110, jfr 132), ”sparkande fötter” (93), ”[sjvarta nypmärken” (230), 
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svullnande blåa ögon (230) etc. Även i denna hyperboliserade brutalitet ekar gammalt 
sagostoff. Sagoforskare betraktar ”unnatural cruelty” som ett av folksagans vanligaste 
motivkomplex.82 Sagans elaka gestalter utsätter sina motspelare för grymmaste tortyr, 
stympning, brand, död.83 I Dykungens dotter laddas dessa motiv med en tydlig inter- 
personal innebörd. Emmanuel Lévinas, en av dialogfenomenets pregnantare teoretiker, 
menar att varje mänskligt ansikte är en epifani som lockar till mord. Han ser samtidigt 
det mellanmänskliga mötets fundament i ”la résistance morale du visage å la violence 
du meurtre”.84 Med hänvisning till Lévinas och existentialisternas resonemang85 men 
också till Bibelns och skönlitteraturens otaliga mordskildringar menar relationsteo- 
logema att den rena makten gör maktutövaren till en potentiell mördare. Hans mord är 
inget accidentellt olycksfall utan en symbol för den urartade förbindelsens normala 
interpersonala dynamik.86 Även i Dykungens dotter fungerar mordet som maktabsolut- 
iseringens logiska konsekvens. Flera av romanens gestalter följer Raskolnikov i spåren, 
går mot världen ”med eld dynamit kniv skott” (260) och dräper sin medmänniska (t ex 
97, 131, 255f).

82 Jfr Thompson, I, 34.
83 Jfr Bolte & Polfvka, I, 40, 122, II, 362, 427, 540, III, 337f, 540 och passim; Liithi, Volksliteratur, 26, 

58: Aame & Thompson, 178f, 216, 240f, 249f och passim.
M Lévinas, 201. Jfr även ibid, 168ff. I ”Och han sade: Du ska icke döda!” betraktar Trotzig ”det stora 

förbudet mot att döda” som all sann humanisms och all sann etiks orubbliga grund.
85 Jfr t ex Marcel, Étre et avoir, 126ff, 184f, 198f och passim.
86 Jfr t ex Guardini, Religiöse Gestalten, 183ff och passim; de Lubac, Le Drame, 325ff, 329, 332ff och

passim; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 879ff, 884f; Böckenhoff, 313; Tischner, Filozofia dramatu, 37 ff; 
Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 95f, 102ff och passim. En stor betydelse för det
dialogteologiska resonemanget kring mordets natur har också Simone Weils syn på dödandet; jfr t ex förf:s 
La Source grecque. Paris 1953, 1 lff; L A Blum & V J Seidler, A Truer Liberty. Simone Weil and Marxism, 
New York-London 1989, 236; T Numminen, God, Power and Justice in Texts of Simone Weil and 
Dorothee Sölle, Åbo 2001, 73.

87 Jfi Ulrich, 695ff; Heinrichs, 170.
88 Schiitz & Sarach, 643.
89 Jfr Rahner, Hörer, 108; Ulrich, 685; Auer, ”Personalismus”, 262; Splett, 93.
90 Jfr Ulrich, 685ff, 695ff; Heinrichs, 170; Guardini, Welt und Person, 126; de Lubac, Le Drame, 132f, 

273ff. Guardini ser enheten av lag och spontanitet som fullkomligt förkroppsligad i Aljosja Karamazov; jfr 
förf:s Religiöse Gestalten, 125 och passim.

En viktig motor bakom dialogens frälsande dynamik är enligt relationsteologema en 
dialektisk enhet av lag och spontanitet. De utgår från den etymologiska kopplingen 
mellan ”setzen” och ”Ge-setz” och menar att jaget genom att ”sätta”, konstituera, 
mötets intersubjektiva scen också spelar lagstiftarens roll. Enligt samma mönster som 
skaparen genom sitt skapelseord stadfäster skapelsens regelverk, är det mänskliga 
jagets tilltal normens bärare och förvandlar dialogen till ett rättfärdighetsdrama. Jagets 
lagstiftande anrop dömer och verkställer domen.87 Men samtidigt är mötet en fri 
existentiell upplevelse, som knappast kan trängas in i lagens nödvändiga ramar. Det 
liknar ”einer spontanen Entdeckung”88, och för att kunna behålla sin vitalitet måste det 
ständigt få näring från den rena känslans oreglerbara flöde.89 I kärlekens fält formar 
den nödvändiga lagen och den okontrollerbara spontaniteten en paradoxal enhet.90 
Genom kärlekens kris förvandlas de i likhet med de övriga dialektiska komponenterna 
till oförsonliga antagonister, som genom sin ständiga kamp blockerar dialogens 
frälsningsdynamik. Då spontaniteten emanciperar sig från lagbundenheten, urartar det 
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mellanmänskliga mötet till ett normlöst, subjektivt ”Spiel”.91 92 Det tappar sin solida 
grund i lagens varaktighet och blir helt utlämnat åt slumpens momentana 
svängningar. Enligt de Lubac beror furst Mysjkins oförmåga att försvara sina 
interpersonala relationer mot världens tryck i avsevärd grad just på att hans kärlek 
saknar ett stabilt, lagbundet moment och i stället fungerar som en svävande, rent 
spontan medkänsla.93

91 Ulrich, 685.
92 Jfr ibid, 695: ”Wer die positive Setzung des empfangenden Wesens, das essentielle Gefiige und Ge

setz des Gehorsamsraumes der Seinsverendlichung eliminiert, verliert zugleich seine AktfUlle". Se även 
ibid, 660ff, 686f; Guardini, Welt und Person, 127; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 851; Teilhard de Chardin, 
”Esquisse d’un Univers”, 105ff.

93 Jfr de Lubac, Le Drame, 375f; Guardini, Religiöse Gestalten, 321ff, 332f, 357f; Berdjajev, 
Mirosozertsanije Dostojevskago, 120ff. En annan sida av den absoluta spontaniteten förkroppsligas enligt 
uttolkarna av Kirillov: jfr de Lubac, Le Drame, 305, 332ff; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 
72ff; Guardini, Religiöse Gestalten, 217ff; Evdokimov, Dostoievsky, 150.

94 Jfr t ex Goppelt, 138ff, 533ff, 556ff.
95 I ”Och han sade: Du ska icke döda!” konstaterar Trotzig att ”kristendomen berövad sitt mosaiska, 

'dömande' innehåll - NT utan GT - förvandlas antingen till ett ljuvligt ingenting eller till en 
verklighetsförfalskande, terroriserande paradismyt. Jesus själv lade ju tonvikten på det oupplösliga 
sambandet, på Lagen och Kärleken som en enhet - på att 'jag har inte kommit för att upphäva Lagen utan 
för att fullborda den’”. Jfr även Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 97f.

96 Ulrich, 697.
97 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 878, 884; Guardini, Welt und Person, 157; Ulrich, 658, 665, 686f, 

695ff och passim; de Lubac, Le Drame, 335ff; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 74f; Holzherr, 
782ff.

De interpersonala relationerna i Dykungens dotter bär djupa spår av spontanitetens 
hypertrofi. Gestalter lämnar fasta ordningar (36, 230, 252), lever i ”en bamålder som 
ligger under all vuxenhet” (199), leker ”underliga lekar” (201). Deras värld ”svänger” 
(93) okontrollerat mellan olika ”lägen” (93), består av ”inträffanden och tillfälligheter” 
(53), splittras till sammanhangslösa ”ögonblick” (53). Så fort fängelseporten stängts 
bakom henne ångrar Mojan att hon lämnat ett paket till dykungen (62). Dykungen 
försvinner strax efter att ha hittat ”värme och hopp” (36). Den absoluta spontaniteten 
konkretiseras först och främst genom flickans interpersonala relationer. Hon vill inte 
leva ”ett ordentligt liv” (219), sätter ”alla regler” (219) ur spel, lever i ”gungflyet” 
(219), agerar som ”ett ursinnigt foster” (203). Hennes brott mot ordningen aktualiserar 
delvis Kristus uppgörelse med lagen94, men medan Kristus med sin spontanitet inte 
upphäver utan fullbordar lagen är flickans spontanitet fullständigt normlös. Utan 
förankring i lagens varaktighet visar den sig - helt i likhet med Mysjkins kaotiskt- 
spontana medkänsla - alltför svag för att kunna skydda sina mellanmänskliga 
förbindelser i möte med yttervärldens regelverk (219ff).95

Lika skadlig för den mellanmänskliga förbindelsens frälsningsdynamik är enligt 
relationsteologema det spontana momentets frånvaro. Bortkopplat från slumpens 
okontrollerbara spel stelnar ordet till "Gesetz des immer-schon-empfangen-habenden 
Wesens”.96 Dialogen ritualiseras, dogmatiseras, förvrängs till den slutna moralens 
kasuistik. Jaget och duet överstiger inte sig själva utan upprepar slentrianmässigt det 
genom lagen förut-satta. Tilltalet förlorar sin intimt-interpersonala karaktär och blir till 
legalismens institutionella verktyg.97 Dykungens dotter gestaltar på olika plan den 
överdimensionerade legalismens depersonaliserande verkan. Gestalter har ”bergfasta 
principer” (251), sysslar med ”vad går, vad går inte” (121), övervakar krampaktigt 
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”den rätta vägen” (82). I deras värld sker allt ”efter regler” (149), har sin fasta ”plats” 
(201), kan ”beräknas och förutsägas” (27). I denna orubbliga ordning blir gestalterna 
inlåsta i fixerade intersubjektiva roller. Folket i det gamla landet (20ff), hyresgästerna i 
huset på Gasverksgatan (89), de prostituerade i de främmande hamnarna (36) - 
samtliga reproducerar givna gester, repliker, handlingar. Iterativa markörer av typen 
”sedan tidernas begynnelse” (122), ”som vanligt alla vanliga dagar” (178), ”under ett 
helt långt liv” (20) signalerar de interpersonala förbindelsemas slentrian. Romanen 
frilägger normbundenhetens personala följder inte minst genom att låta spontaniteten, 
den okontrollerbara inlevelsen, ständigt kollidera med lagen. Genom att försöka få 
flickan ”åt samma håll som lägenheten: blank, slät” (81), genom att i dramatiska 
stunder anta ”de vanliga dagarnas” (178) ansiktsuttryck, genom att göra sig till den 
institutionaliserade lagens lydiga instrument (222ff) perverterar Mojan sina närmaste 
interpersonala relationer.

I relationsteologiska analyser av ordets frälsande dynamik ses oppositionen lag vs 
spontanitet som nära besläktad med motsatsen enhet vs mångfald. På samma sätt som 
Guds skapelseord är bärare av en enda samlad vilja, kräver varje interpersonal 
förbindelse ett unifierande, förenande moment. För att mötet överhuvudtaget ska bli 
till, resonerar relationsteologema, måste jaget och duet finnas i ett och samma rum, 
använda samma kod och ha flera gemensamma presuppositioner. Men på samma sätt 
som Guds skapelseord konstituerar duets outplånliga annorlundahet och skapelsens 
mångfald, har också varje interpersonal relation sin nödvändiga förutsättning i ordets 
mångstämmiga och mångtydiga aspekt. Mötet beskyddar aktörernas personala 
integritet genom att upphäva logikens totalitetskrav och tillåta olika tonlägen, röster 
och betydelsenyanser. Först i dialogens semantiskt polyfona rum kommer ordets 
hermeneutiska fruktbarhet till sin fulla rätt. På kärlekens område förenas denna 
”Univozität und Aquivozität” till en dialektisk enhet. Liksom Guds initiala skapelse
ord sammanför skaparens enhet och skapelsens mångfald bygger dialogens frälsnings- 
dynamik på '”Einheit in Mannigfaltigkeif Genom kärlekens kris blir den dialekt
iska jämvikten mellan de båda delelementen allvarligt rubbad. Relationsteologema 
brukar åberopa den gammaltestamentliga berättelsen om Babels tom för att åskådlig
göra en- och flerstämmighetens avarter. Förbindelsen besmittad med pluralitetens över
tag liknas vid den babyloniska språkförbistringen. Dialogens kontrahenter upphör att 
förstå varandras tungomål, producerar semantiskt obrukbara utsagor, faller offer för 
fatala misstolkningar. Den fullständiga frånvaron av det logiska momentet förvränger 
ordet till ett svåridentifierbart, icke-språkligt brus.* 100 Enhetens dominans däremot 
alstrar interpersonala relationer som jämförs med tornet självt. På samma sätt som 
Nimrod försöker betvinga skapelsens differenser med sitt rationellt-univoka ingenjörs- 
projekt, genererar entydighetens övertag ett homogent, fullkomligt deducerbart ord. 
Dialogens röster monologiseras, knyts till en enda allenarådande mening, smälter ihop 
”in der Gestalt der logisierten Eindeutigkeit des Seins”.101

9H Ulrich, 684.
” Ibid, 680. Jfr även de Lubac, Catholicisme, 254ff; Heinrichs, 164f.
100 Jfr Ulrich, 682ff; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 130: Guardini, Religiöse Gestalten, 358ff; de 

Lubac, Le Drame, 347f; förfis Catholicisme, 261.
101 Ulrich, 690. Jfr ibid, 682ff; de Lubac, Le Drame, 335ff, 349ff; förfis La Pensée religieuse. 213: 

Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285; förfis La Place de 1'Homme dans la Naturę. Le Groupe 
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Dessa båda syndrom förvränger interpersonala relationer även i Dykungens dotter. 
På flera plan drabbas romanens dialog av Babelstomets överdimensionerade 
enhetlighet. Gestalter agerar som ”en man” (107), är ”överens som en enda kropp och 
själ kan vara” (90), talar ”i ett och samma andetag” (151). Det intersubjektiva rummet 
kontrolleras av ”den allmänna meningens uppfattning” (89), som serverar ”slutgiltiga” 
(79) omdömen. Sådana definitiva värderingar blir gestalternas ”plats i världen” (188, 
201), deras outplånliga märke (151), deras ”art och natur” (201). I denna entydiga värld 
fungerar monologen som naturlig interpersonal kommunikationsform. Mojans 
moralpredikningar (82), pojkens berättelser (252ff), bamavårdsmannens förklaringar 
(234) har samtliga det enstämmiga talets struktur. Men samtidigt lider romanens 
interpersonala relationer av den babyloniska språkförbistringens konsekvenser. 
Gestalter talar ett ”obegripligt” (36) språk, vet inte vad de använder ”för ord” (154), 
meddelar sig genom svävande ”anspelningar” (21). Både deras tilltal och 
omgivningens gensvar urartar till halvverbala eller icke-verbala uttrycksformer. Det 
mellanmänskliga dramats aktörer mumlar (176), muttrar (23), väser (156), tjuter (38, 
223), piper (127), flämtar (241), suckar (86), stönar (111), kvider (170), grymtar (215), 
ger ifrån sig ”stötiga läten” (111), talar ”i stumma enkla smackningar” (230). 
Gensvaret kommer i form av ”okända steg” (274), försvinnande ekon (250), rop så 
avlägsna och otydliga att de kan vara ”inbillning, ljud i en halvdröm” (48). Hela den 
dialogiska scenen förvrängs till ”ett oredigt svagt mummel” (272). Hänvisade till det 
semantiskt vanställda idiomet har gestalterna svårt att upprätthålla en normal 
kommunikation. De talar förbi varandra (279), kan inte ”hänga med” (254), begriper 
”ingenting” (248). Mellan deras tolkningar öppnar sig ett ”gap. En avgrund” (224).

Det paradoxala samspelet mellan enhet och mångfald är nära sammanlänkat med 
ännu en viktig dialektisk faktor - den sista - i dialogens frälsande dynamik: enheten av 
uppenbarelse och hemlighet. Med stöd i bl a den fenomenologiska analysen av ”Vom- 
Anderen-gesehenwerden”102 menar relationsteologema att den interpersonala förbind
elsen har sin förutsättning i ljusets uppenbarande horisont. Genom sitt tilltal belyser 
jaget den dialogiska scenen och gör sig synligt för duets blick.103 104 Men liksom det 
fysikaliska ljuset inte tömmer ut ”die Innerlichkeit der jeweiligen Sinngestalt des 
Wirklichen”, blottlägger inte ordets ljus jagets hela personala rikedom. Det jag som 
gör sig synligt på mötets belysta scen är inte mer än en symbol som visar hän mot 
personens dunkelomsvepta, outsägliga mysterium.105 I kärlekens sfär bildar uppenbar
elsen och hemligheten en paradoxal, dialektisk enhet. Ju synligare jaget gör sig, desto 
outgrundligare blir jaget som person.106 ”Hervorgang ins Erscheinen” realiseras genom 
”Riickgang in den Grund”.10 Genom kärlekens kris däremot råkar de två motsatta 
elementen i en frälsningsblockerande obalans. Då hemligheten får kontroll över 
uppenbarelsen, drar sig jaget tillbaka i ”[die] Nacht seiner Verborgenheit”108 och döljer 

zoologique humain (förf:s (Euvres, VIII), 145f; Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 139, 201 och 
passim.

102 Theunissen, 205. Jfr ibid, 108, 200f, 204ff, 226f och passim.
103 Jfr t ex Ulrich, 666ff; Splett, 87. Se även Lévinas, 161 ff.
104 Ulrich, 667.
105 Jfr Böckenhoff, 185, 185, 338ff, 377f och passim; Splett, 85, 88, 91 f: Guardini, Religiöse Gestalten, 

136, 363; de Lubac, Le Drame, 295, 391 ff och passim; Mceller, Littérature, IV, 205ff.
106 Jfr Schiitz & Sarach, 644: ”der Geheimnischarakter wächst im Sich-Offenbaren”.
107 Ulrich, 667. Jfr ibid, 666ff; von Balthasar, In Gottes Einsatz, 89ff; Splett, 85ff.
IOS Ulrich, 669.
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sitt personala djup bakom en slöja av ogenomtränglighet.109 I det motsatta fallet nöjer 
sig inte duet med jagets på en gång avslöjande och hemlighetsfulla meddelelse utan vill 
transcendera den gemensamma, intersubjektiva zonen och fullständigt genomskåda 
jagets personala käma. Ljuset upphör att fungera som dialogens uppenbarande horisont 
och förvandlas till kontrollens hänsynslösa verktyg. Dialogen förlorar sin frälsande 
dynamik, eftersom den hotar jagets personkonstituerande mysteriekaraktär.110

109 Jfr ibid, 668ff, 683; de Lubac, Le Drame, 294ff.
110 Jfr Ulrich, 667ff; de Lubac, Le Drame, 349ff; Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285; 

Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 51 f, 84f och passim.
111 Jfr J-P Sartre, L'Étre et le néant. Essai d'ontologie phénoménologique, Paris 1966, 317; Theunissen, 

108f, 113f, 206ff, 226f. Se även Marcel, Étre et avoir, 2lff.
112 Jfr Böckenhoff, 268ff; Tischner, Filozofia dramatu, 707lff.

I Dykungens dotter hotas det interpersonala rummet ständigt av hemlighetens 
hypertrofi. I stället för att träda fram på den belysta dialogiska scenen håller sig 
gestalter ”i skymundan” (43), gör sig ”alldeles” (153) omärkliga, vill försvinna ”in i 
hörnet” (110), ”ner i jorden” (153), bakom en ”osynlighetskappa” (81). Deras riktiga 
hemvist är mörkrets platser: ”snåren utanför den upplysta dansbanebyggnaden” (116), 
Malmös nattliga gator (230), urskogens mörker (96f). Ordet ogenomtränglig och dess 
olika synonymer används påtagligt ofta i framställningen av romanens urartade 
mellanmänskliga förbindelser. Gestalter är av ”ogenomträngliga material” (164), 
omges av ”något ogenomträngligt” (164), lever bakom ”ogenomträngliga väggar, 
ogenomskinliga fönster” (253), ligger under ”en höjd av ogenomträngligt stelnat ljus” 
(145). Lika ofta drabbas romanens intersubjektiva relationer av uppenbarelsens 
expansion. Den dialogiska scenen belyses av ”alltför starkt ljus” (80), är skugglös (80), 
saknar gömställen (149), liknar en öppen, naken ”öken” (152). Ljuset får en markant rå 
kyla, eftersom det störtar ned över människor utan att lämna ”minsta ryckning i 
ansikte, mun, ögonlock osedd” (152). I anslutning till bl a Sattres resonemang kring 
seendets natur111 112 hävdar relationsteologema att den förvrängda uppenbarelsen ofta 
antar formen av ett slags voyeurism, där jaget inte tilltalar utan observerar och 
kontrollerar duet.11' Kring samma mönster konstrueras många av romanhandlingens 
episoder. Diegesen är fylld av granskande arbetsgivare (189), särskådande hemmafruar 
(58), nyfikna grannar (83), barn med skoningslösa ”vessleögon” (110) och visiterande 
vakter (260), som inte vill ”säga något” (38) utan enbart ”se” (38) på sina medmänn
iskor och förvandla dem till ”fullkomlig överskådlighet” (149).

Resonemangen i detta kapitel har möjligen gett ett intryck av att varje kärlekens kris 
driver den interpersonala förbindelsen mot en av två motsatta positioner: antingen mot 
övermakt eller mot maktlöshet, antingen mot ren entydighet eller mot ren flertydighet 
etc. Relationsteologema påpekar dock att de varandra motställda störningarna i själva 
verket är två sidor av ett och samma fenomen. En pseudoöppenhet som bygger på en 
fullständig anpassning till duet lyckas aldrig utveckla jagets personala potential och 
framstår som en förtäckt pseudoslutenhet. En spontanitet som helt frigör sig från 
ordnande lagar blir lika ostyrbar som en ödesbunden nödvändighet. En renodlad 
mångtydighet meddelar ingen fixerad betydelse och blir univok i sin totala ekivocitet. 
En absolut makt förmår inte göra tilltalet till en dialogisk meddelelse och avslöjar 
maktutövarens maktlöshet. Det är just genom sådana paradoxala kopplingar som ordets 
urartning oftast manifesterar sig i människans konkreta intersubjektiva förbindelser. 
Varje förvrängning av dialogens frälsande dynamik antar en fördubblad form, som med
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dubbel kraft skadar mötets personala rum.113 De mellanmänskliga relationernas ur- 
artning i Dykungens dotter visar samma förvridna dialektik. Gårdskarlen försöker 
”blidka och beveka” (110) gårdens bam för att inte ta och slå ihjäl dem ”helt plötsligt” 
(109). Pojken som bryter mot alla reglerande normer agerar som en hänsynslös domare 
(253f). Flickan är så mjuk och formbar att hon efter allt knådande återkommer till sin 
ursprungliga form ”som om ingenting hänt” (132). Mojans förtäckta antydningar träffar 
rakt i ”mellangärdet” (83) med våldets entydiga konkretion. Den perverterade ödmjuk
heten visar sig vara en dold aggressivitet, den överdimensionerade potentialiteten en 
oåtkomlig slutenhet, den laglösa spontaniteten en ny, dubbelt grym lag.

Jfr t ex Ulrich, 658ff, 664ff, 669ff och passim; Schiitz & Sarach, 651; Holzherr, 767ff.113



1.4 Den depersonaliserade människan

Den arketypiska inledningsscenen i Dykungens dotter åskådliggör ännu en väsentlig 
konsekvens av Mojans nej till sitt mellanmänskliga du. Hittills har studiens 
resonemang kring hennes horisontala avvisande satt den intersubjektiva relationen i 
fokus. Men samma mellanmänskliga drama kan också belysas ur de båda aktörernas 
enskilda personala perspektiv. Den ändrade synvinkeln ger de redan diskuterade 
textelementen en delvis ny innebörd. Scenens huvudgestalt, den vandrande kvinnan, 
går ”inte ensam” (8). I ”varje steg” (8) följs hon av ett annat, namnlöst subjekt, som är 
så nära sammanvuxet med henne att det utgör en oskiljaktig ”skugga av henne själv” 
(8). I de tidigare resonemangen har det hopväxta människoparet tolkats som ett 
horisontalt, mellanmänskligt drama. Men bilden av kvinnans outplånliga skugga kan 
samtidigt ses som ett uttryck för att hennes personala jag inte är någon singular, 
självtillräcklig monad utan en sorts diadiskt vara, som mest adekvat kan beskrivas med 
den pronominella formeln jag-du. Mojans avvisande splittrar denna dubbelstruktur. 
Hon förlorar sin egen du-aspekt och blir till ett stympat jag. Berättaren formulerar 
sambandet mellan kvinnans fömekelse och hennes solitära tillstånd som en generell 
antropologisk lag: ”den som inte får lov att minnas, blir ensam som en sten” (8). 
Singular blir också Mojans förnekade följeslagare. Påfallande är att detta anonyma 
subjekt genom separationen inte förvandlas till 2:a personens ”du” - inte ens till 3:e 
personens animata ”hon” eller ”han” - utan till ett ”den” (9), som betecknar en rad 
inanimata referenter: ”en sak” (8), en tyngande ”klump” (8), en ”mörk måne” (9) etc. 
Alla dessa förskjutningar indikerar att Mojans horisontala förnekande inte bara 
inverkar på scenens mellanmänskliga relation i sig utan också - via relationens 
förvrängning - på de två mänskliga kontrahenterna. Till följd av avvisandet får både 
kvinnan och hennes medaktör en förändrad personal struktur, som inte längre låter sig 
beskrivas med den diadiska jag-du-formeln utan kräver andra pronominella uttryck.

Öppningsscenens personala förvandlingar kan återigen beskrivas med hjälp av 
dialogteologins syn på den mellanmänskliga förbindelsens urartning. Eftersom den 
mänskliga personen har sin nödvändiga förutsättning i dialogens intersubiektivitet, 
innebär duets förnekande gest att människan blir ”entpersönlicht”. Denna 
”avpersonifiering”, menar de nykatolska relationsteologema, betyder inte att jagets 
personala dimension helt försvinner - den är lika oförstörbar som den intersubjektiva 
relationen1 2 - utan att den förvrängs; personen blir ”weniger Person”.3 Vilka 
mekanismer denna degraderande process bygger på förklarar de främst med hänvisning 
till intersubjektivitetens värdeskapande aspekt. Den mänskliga personen är oupplösligt 
förknippad med ”eine durch nichts ersetzbare Wiirde”.4 Samtidigt som jaget genom sitt 
tilltal konstituerar duet som person, tillskriver jaget sitt du en elementär personal 
värdighet. Det anropade duet är inte längre ett rent vara, en del av sin omgivning, utan 

1 Schiitz & Sarach, 651.
2 Jfr t ex Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 249f, II/1, 394f.
3 Schiitz & Sarach, 651. Jfr även Ulrich, 661; Seibel, 816; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 870, 872; 

Langemeyer, 268.
4 Guardini, Welt und Person, 144. Jfr även Greshake, 47.
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en riktig ’”Schatz’”5, en bärare av dignitas individui. Duets personala värde är 
inkonvertibelt; det kan inte bytas ut mot en annan människas personala dignitet.6 Då 
jaget riktar ett nej till duet, är det inte duets personala fundament som jaget förstör - ett 
nekande tilltal är ändå ett slags tilltal som ingår i den skapade ordningens vara - utan 
just duets personala värde.7 Med en metaforik som framställer den urartade personen 
som sjuk, stympad, missbildad, förkrympt etc vill relationsteologema markera både 
den mänskliga personens outplånlighet och det personala värdets syndiga devalvering.8

5 von Balthasar, Theodramatik, II/2, 188.
6 Jfr Guardini, Welt und Person, 126ff, 144f; von Balthasar. In Gottes Einsatz, 89ff, 97ff; förf:s Die 

Gottesfrage, 61f; Böckenhoff, 370ff; Schmaus, Katholische Dogmatik, 1, 249f, II/l, 336f och passim; 
Langemeyer, 200, 251, 263 och passim.

7 Jfr Guardini, Welt und Person, 125ff, 144ff: Schoonenberg, "Der Mensch”, 852; de Lubac, 
Catholicisme, 280ff; förf:s Le Drame, 288ff.

8 Jfr t ex Schiitz & Sarach, 650f: Schmaus, Katholische Dogmatik, I, 249f, II/1, 6lff och passim; 
Guardini, Welt und Person, 124ff; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 872; Langemeyer, 268.

’ Jfr t ex Ulrich, 657ff; Böckenhoff, 185, 292ff, 316ff och passim; Guardini, Welt und Person, 124ff, 
144 ff.

10 Jfr Buber, 79ff, lOOff och passim; Theunissen, 84, 239, 277ff och passim; von Balthasar, Einsame 
Zwiesprache, 64.

11 Jfr Guardini, Welt und Person, 121 ff; Böckenhoff, 65, 100, 183, 216f och passim; Schiitz & Sarach, 
637; Theunissen, 279ff, 302ff.

12 Jfr Böckenhoff, 398ff. Se även M Heidegger, Sein und Zeit, Tiibingen (18) 2001, 120f.
13 Schoonenberg, ”Der Mensch”, 872.

Den mänskliga personens urartning studeras av dialogteologema med samma 
fenomenologiskt influerade metodik som reglerar deras undersökning av den 
förvrängda intersubjektiva relationen. Genom eidetisk reduktion urskiljer de olika 
personskadande syndrom och kartlägger deras specifika sätt att undergräva jagets 
dignitet. Den mänskliga personens värdekris skrivs ut på en rad destruktiva processer, 
som på skilda vis skadar subjektets personala krafter. Men samtidigt betonar 
relationsteologema att dessa stömingsfenomen bör förstås som symptom på en och 
samma avpersonifierande sjukdom. I människans konkreta personala liv verkar dessa 
fenomen alltid tillsammans och står i olika typer av beroendeförhållanden till 
varandra.9 Med stöd i bl a Martin Bubers och fenomenologemas undersökningar av 
jagets regression10 beskriver relationsteologema dessa persondegraderande stömings- 
komplex via en analys av pronomenformemas personala halt. Människans personala 
kärna, hävdar de, kan endast återges med en kombination av de talsituationsbundna, 
personligt-animata pronomenen jag och du. Då jagets personala struktur missbildas, 
genererar den automatiskt andra pronominella uttryck. Relationsteologema framhåller 
att de olika stömingsmekanismemas grunddrag bäst låter sig avläsas ur ersättnings- 
pronomenens grammatiska och semantiska specificitet.11 Romanens inledningsscen 
indikerar att denna pronomenets fenomenologi kan fungera som en intertextuell nyckel 
även till den stympade dignitas individui i Dykungens dotter.

En av de elementäraste förvrängningarna av människosubjektets personala struktur 
kallar relationsteologema ”Alleinsein”. 2 I samma stund som jaget i en urartad dialog 
konfronteras med duets nej, separeras jaget från duet och får en solitär karaktär. Den 
diadiska jag-du-struktur som är jagets personkonstituerande bas utarmas till ett 
singulart ”jag”; personen blir ”vereinsamt”.13 Relationsteologema understryker att 
denna personala ensamhet har föga gemensamt med en vanlig fysisk avskildhet. ”Al
leinsein” drabbar människan inte då hon strandar på en öde ö utan då hon berövas sina 
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mellanmänskliga relationer.14 Berättaren i Dykungens dotter lägger stor emfas på 
gestalternas solitära tillstånd. Orden ensam och ensamhet framhävs med utropstecken 
(116), upprepas (155, 226), kopplas till förstärkande adjektiv, pronomen och adverb, t 
ex fullkomlig (145, 272), alldeles (113, 120, 231), enda (235), allt (13), hyperboliseras 
genom komparativkonstruktioner (150, 230) och genom etablerade topoi; flickans en
samhet efter dykungens försvinnande exempelvis lyfts fram med en typisk outsäglig- 
hetstopos15: ”hon var ensam kvar. - Och för detta fattades verkligen ord” (174). Det är 
relativt sällan som denna rikhaltiga ensamhetsvokabulär åsyftar en rent fysisk isolering. 
Långt mycket oftare laddas ensamheten med intersubjektiv betydelse och skildras som 
en produkt av urartade mellanmänskliga relationer. Gestalter är ensamma då de inte har 
några ”band alls mer” (272), då de är avskilda ”från alla vanliga människor” (50), då de 
saknar ”vänner” (222), ”bekanta” (222), någon de ”skulle velat samarbeta med” (266). 
Med tanke på denna interpersonala prägel är det inte förvånande att gestalternas 
ensamhet gör sig särskilt kännbar vid havererade eller uteblivna möten. Gårdskarlen 
inser att han är ”ensam igen, så som han alltid hade varit” (118) efter Elnas plötsliga 
bortgång. Mojan upplever sig som ”en enda ensam människa” (235) då hon förnekat 
sina primära mellanmänskliga band: ”jag har inga bam” (235). Eftersom romange
stalternas intersubjektivitet utgör deras personkonstituerande fundament, är deras en
samhet inte någon yttre brist - en frånvaro av något fakultativt, livskvalitetshöjande 
mervärde - utan en skada i deras djupaste personala struktur. Ensamheten genomsyrar 
såväl ”tankar” (13) som ”känslor” (13), ”sönderdelar själen” (13), är ”en svart stryp- 
ning” (131) som tränger ”långt in i benmärgen” (131). Gestalterna är ensamma inte 
bara som handlande agenter utan också som personala subjekt.

H Jfr Böckenhoff, 7lff, 185, 217ff, 398ff och passim; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 872; de Lubac, Le 
Drame, 402ff och passim; Langemeyer, 90, 102 och passim; Mounier, ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 
223f. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 124f.

15 JfrCurtius, 168ff.
16 de Lubac, Le Drame, 403. Jfr ibid, 335ff, 402ff; Böckenhoff, 185, 388ff och passim.
17 Jfr t ex Chenu, Pour une Théologie, 105f; Böckenhoff, 185, 390, 398 och passim; Splett, 89ff.
18 de Lubac, Le Drame, 345.
19 Jfr ibid, 340ff; Guardini, Religiöse Gestalten, 151 ff.

Dialogteologema brukar förtydliga ensamhetens personala aspekt genom att 
kontrastera människans inre ”Alleinsein” mot hennes yttre socialitet. de Lubac 
observerar att Raskolnikov och Kirillov lever i ”un monde de separation et de 
solitude”16 även då de vistas bland folk. Också i Dykungens dotter drabbas gestalter av 
ensamhet mitt i det kollektiva livet. Flickan känner sig ensam ”inträngd i ett glatt gäng” 
(222). Frälsningsarméns överbefolkade hospits är fullt av människor ”i den yttersta 
ensamhet” (50). Som den extrema varianten av detta personala sjukdomssyndrom 
betraktar relationsteologema jagets isoleringskänsla i den stora människomassan. 
Paradoxalt nog, påpekar de, blir jagets ensamhetsupplevelse desto intensivare, ju 
människotätare hennes närmaste miljö är.17 Som en paradigmatisk gestaltning av denna 
”loi de fractionnement et d’isolement”18 uppfattas Storinkvisitoms bild av de isolerade, 
monadliknande människomas kollektiv.19 I Dykungens dotter konkretiseras Storin
kvisitoms vision bl a genom Mojans förortsmiljö, där ”folk” (274) - ett ”människohav” 
(274) av anonyma varelser - lever sitt ensamma liv ”bakom fönsterglas som i hålor i en 
mur” (274).
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Människans singularisering och i synnerhet hennes ensamhet i människomyllret 
kopplar relationsteologema till ytterligare ett vanligt personait stömingskomplex: det 
mänskliga subjektets pluralisering. Påverkade av bl a Husseris, Heideggers och Bubers 
tankegångar om ”Vergemeinschaftung”20 hävdar de att människans personala värdighet 
i hög grad manifesterar sig genom hennes individualitet. Hon är bärare av en elementär 
mänsklig dignitet därför att hon är outbytbar: ”Der Sinn der Person wiirde aufgehoben, 
wenn es mich zweimal gäbe”."1 Då jaget genom duets nekande tilltal skärs av från sin 
personfrämjande intersubjektiva miljö, kan jaget lätt förlora sin unika engångskaraktär 
och reduceras till andras duplikat. Personens diadiska jag-du-struktur urartar till ett 
pluralt ”vi”.22

20 Jfr Theunissen, 95ff, 173f, 219ff, 267 och passim. En stor betydelse för de katolska relations- 
teoretikema har också Lévinas reflexioner kring ansiktets fenomenologii jfr t ex Tischner, Filozofia 
dramatu, 28ff och passim.

21 Guardini, Welt und Person, 123. Jfr även Schiitz & Sarach, 638, 640; von Balthasar, Theodramatik, 
II/2, 186ff; Böckenhoff, 151, 340f; Baumgartner, 596ff; Greshake, 46ff.

22 Jfr Splett, 84; de Lubac, Le Drame, 340ff, 388f; förfis Catholicisme, 256ff; Guardini, Welt und 
Person, 123; Böckenhoff, 317, 390, 398 och passim.

23 Jfr Böckenhoff, 185, 390, 398 och passim; Guardini, Religiöse Gestalten, 155, 166 och passim; 
Mounier, ”Révolution personnaliste”, 197; de Lubac, Le Drame, 340ff; förfis La Pensée religieuse, 213; 
Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285; förfis La Place de l'Homme, 145f; Chenu, Pour une 
Theologie, 105f.

24 Theunissen, 95, 162, 179, 182ff, 421. Jfr Böckenhoff, 317; de Lubac, Le Drame, 335ff; Teilhard de 
Chardin, ”Un Phénoméne de contre-évolution”, 196f. Se även Heidegger, 127.

Gestalternas personala sfär i Dykungens dotter uppvisar liknande patologiska 
symptom. De hemlösa på Frälsningsarméns hospits (50), arbetarna på Yllan (74), 
bamen i Gamla Fattighuset (63), nattvandrama på Malmös nattliga gator (202) - 
samtliga saknar personkonstituerande individuella drag. De lider av samma ”sjukdom” 
(50), delar samma ”gråhet och lumpighet” (63), får samma ”uttryck i ansiktet” (189). I 
avsaknad av personliga egenskaper tenderar romanens människogestalter att samman
smälta till en odifferentierad mängd. Märkbart ofta använder berättaren kollektiver och 
kollektiviserande metaforiska uttryck: ”flock” (151), ”hoppackad härskara” (32), 
”mörk ström av folk” (167), ”grå arbetsarmé” (26), ”rasande nystan” (151) etc. Mycket 
vanliga i romantexten är även pluralformer som denoterar en ansiktslös, odifferentierad 
människogrupp: ”mansgestalter med hatten nerdragen” (202), ”uniformerade” (196), 
”många alldeles förkomna människor” (54). Relationsteologema påpekar att jaget 
förvandlat till ett opersonligt ”vi” tenderar att helt upplösas i massan."3 Ordet massa 
har en iögonfallande hög frekvens i Dykungens dotter. Gestalter bildar en ”besynnerlig 
folkmassa” (274), en ”livsmassa” (73), ”en morgontyst massa” (73), ”en krälande 
tätnande massa” (151) etc.

En ofrånkomlig följd av subjektets upplösning i ett stort människokollektiv är enligt 
existentialister och relationsteologer stereotypisering; ett jag som lider av ”Vergemein
schaftung” blir ”allgemein”, ”alltäglich”, ”durchschnittlich”.24 I romandiegesen vill den 
av pluraliseringen drabbade Mojan vara ”vanlig” (82), ”allmän” (81), ”som alla andra” 
(69), ”som vanliga riktiga människor” (80). Ständigt återkommande i texten är 
stereotypiserande beteckningar av typen ”den sortens människor” (209), ”en av den 
sorten” (59), ”den andra sortens” (54) etc. I den dialogfilosofiska litteraturen brukar det 
avindividualiserade och uniformerade jaget kopplas till det indefinita pronomenet man-. 
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stereotypiseringen beskrivs som ”Verfallen an das Man”.25 Gestalternas handlingar i 
Dykungens dotter återges ofta med indefmita man-konstruktioner: man slår (132), man 
säger (29), man bidar sin tid (83). Samma stereotypiserande funktion fyller det i 
romantexten frekventa allmänt indefmita pronomenet någon. I den pseudoiterativa 
passagen om livet i de ”människokrossande” (36) hamnarna är det ”någon som gråter” 
(37), ”någon” (37) som ska ”ha pengar” (37), någon som ”svär och rotar i en väska, 
samlar ihop sina kläder och försvinner” (37) etc. Dykungens dotter framhäver starkt 
både pluraliseringens och stereotypiseringens interpersonala aspekt och kopplar dem 
till de mellanmänskliga relationernas urartning. I gårdskarlens ögon - för att begränsa 
sig till ett typiskt exempel - blir Elna som alla andra då han märker hennes främmande, 
distanserande blick: ”Det var inte hennes blick han mötte då - det var en blick som alla 
andras” (112).

25 Theunissen, 182. Jfr ibid, 182ff, 418; Mounier, ”Revolution personnaliste”, 197; Böckenhoff, 185, 
317. Se även Heidegger, 126ff.

26 Jfr Theunissen, 84ff, 182ff, 418 och passim.
27 Guardini, Welt und Person, 121, 128.
28 Jfr Schiitz & Sarach, 643f.
29 Ulrich, 661.
30 Jfr Guardini, Welt und Person, 127; förf:s Religiöse Gestalten, 261 f; Scheffczyk, Einfuhrung, 97; 

Böckenhoff, 183ff, 312, 398 och passim; Splett, 84.
31 Guardini, Welt und Person, 123. Jfr även Tischner, Filozofia dramatu, 77ff; förf:s ”Fenomenologia 

spotkania”, 90ff; Splett, 84; de Lubac, Le Drame, 387ff, 402f.

En personförvrängande mekanism som nära samverkar med både singulariseringen 
och stereotypiseringen är förfrämligandet. Med utgångspunkt i bl a Husseris diskussion 
kring ”Veranderung” och Heideggers analys av ”Uneigentlichkeit”26 hävdar relations
teologema att duets kärleksfulla tilltal får jaget att identifiera sig med sin individualitet 
och betrakta den som sitt autentiska jag; det bejakade jaget står ”in sich selbsf’27 och är 
desto mer sig självt ju mer jaget bekräftas av duets anrop.28 I en perverterad dialog 
däremot råkar människan ”ins Ausser-sich-sein”.29 Till följd av duets avvisande 
upplever hon sitt förnekade jag som en främmande varelse, försöker bli av med sig 
själv och uppgå i en annans subjektivitet. Jag-du urartar till jag-han/hon.30 Av ett 
liknande personalt självförfrämligande drabbas gestalter i Dykungens dotter. De vet 
inte vilka de är (150), har svårt att hitta till sig själva (85), orkar inte med att se sig 
själva (81), försöker ”bli av med sig själva - få allt de hade varit ur sig” (19). Deras 
personala jag urartar till ”en oigenkännlig människa” (278), ”en främling” (124), ”en 
figur i en dröm” (19) med ”[ejtt okänt ansikte” (278) och ”ett främmande språk” (276). 
Relationsteologema påpekar att det självfömekande jaget aldrig helt lyckas befria sig 
från sig självt utan klyvs i två sinsemellan konkurrerande väsen; förfrämligandet 
resulterar i en schizofren ”Spaltung der Person”.31 I romanen får Mojan, som förgäves 
försöker avskärma sig från sig själv, en oskiljaktig dubbelgångare; hon känner att 
hennes ”riktiga” (81) jag ständigt åtföljs av en annan varelse som hon också är: ”en 
sorts strykarkvinna som av en händelse råkat dra fram genom hennes liv” (82).

Förfrämligandet förankras i likhet med pluraliseringen och stereotypiseringen i 
romangestalternas intersubjektivitet. Inom relationsteologin brukar jag-han/hon- 
dialektikens mellanmänskliga dimension åskådliggöras via roll- och maskspelets 
fenomenologi. Det förnekade jagets han/hon-position betraktas som en intersubjektiv 
roll, som ska dels skydda jaget för duets avvisande gest, dels - i överensstämmelse 
med dialogens reciprocitet - vedergälla duets förnekande handling. Den dubbla rollen 
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ger jaget en ambivalent bödel/offer-identitet. Samtidigt som den ger utlopp åt jagets 
aggressionsbehov, gör den jaget till ett självfömedrande och självfömedrat ”larvsub
jekt”.32 Förfrämligandets interpersonala dynamik i Dykungens dotter korresponderar i 
långa stycken med denna responsoriala tankemodell. Romanens gestalter spelar olika 
intersubjektiva roller; de är "den som” (121, 122), ”någon [...] som” (122), ”en som” 
(121) etc. Dessa stereotypa förklädnader har en tydligt antitetisk karaktär. ”Den elake” 
(93) står mot ”offret” (93), ”de riktiga” (81) mot ”avfallet” (81). Att gestalter identifi
erar sig med sina masker beror vanligen på motspelarnas förnekande tilltal. Mojan 
exempelvis vill inte se och känna sig själv när hon utsatts för folkets avvisande ”stick
ord” (81). Den roll hon uppgår i fungerar dels som ett ”skydd” (81), dels som ett vapen 
som träffar de förnekande motspelarna ”dunkelt djupt” (83). Samtidigt som hon genom 
sitt rollspel får ”makt i huset” (82) blir hon ett offer för larvmedvetenhetens typiska 
symptom. Hon tror att det finns få, ”kanske egentligen inte en enda till” (80) som är 
lika eländig som hon.

32 Tischner, Filozofia dramatu, 80. Jfr även ibid, 76ff, 89ff; Böckenhoff, 316ff, 319ff, 398 och passim. 
Det förfrämligande maskspelets sjukdom finner Guardini hos Stavrogin; jfr förfis Religiöse Gestalten, 26 lf, 
298.

Ett vanligt personskadande syndrom som i vissa hänseenden kan betraktas som ett 
förfrämligandets specialfall är förfalskningen och lögnen. Medan pluraliseringen gör 
jaget till ett ”vi” och medan förfrämligandet förvränger jaget till 3:e personens ”han” 
eller ”hon”, blir jaget av förfalskningens avpersonifierande mekanismer förvandlat till 
”denna”. Genom att beskriva det förfalskade människosubjektet med ett demonstrativt 
pronomen vill relationsteologema markera att lögnen inte bara förvränger jaget till 
någon främmande och annan utan också med ett slags deiktisk gest utpekar denna 
”han”/”hon”-roll som jagets enda sanna jag. Det förfalskade jagets ”denna”-identitet 
inbegriper enligt relationsteologema huvudsakligen fyra moment. För det första medför 
den en fördubbling av jag-du-relationen och dess dialogiska scen. Då Raskolnikov, 
relationsteologins exemplariske lögnare, förnekar sitt brott, skapar han med sin lögn en 
ny, alternativ scen som ska fungera som ”sannare” än den objektiva verkligheten. Han 
agerar inte bara som ett tilltalande och tilltalat jag utan också som en ”han” som 
varsamt granskas av Porfirij, lögnarens paradigmatiske motspelare. För det andra 
innebär ”denna”-rollen en tvetydig fördunkling av dialogen. Raskolnikov försöker 
dölja sitt brott bakom olika typer av förträngande och självförlåtande mekanismer, som 
alla leder till att sanningsbegreppet upplöses. För det tredje leder ”denna”-identiteten 
till en antagonisering av dialogen. Raskolnikov försöker med sina lögner överlista 
Porfirij, som i sin tur anlägger olika fällor för att avslöja lögnaren. För det fjärde 
slutligen medför ”denna”-rollen att dialogen drabbas av en okontrollerbar labilitet. 
Eftersom sanningen aldrig helt kan utplånas, tvingas lögnaren ständigt pendla mellan 
olika intersubjektiva positioner. Raskolnikov ljuger samtidigt som han känner till 
sanningen. Han flyr in i illusoriska, självrättfärdigande förklaringar samtidigt som han 
är medveten om sitt flyktbeteende. Han triumferar som segrare samtidigt som han 
genom sanningens outplånlighet tvingas in i förlorarens position. Relationsteologema 
betonar att dessa fyra moment inte bara beskriver lögnarens förvrängda personala 
struktur utan också alla de subjekt som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med
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lögnen. Så fort jaget beträder lögnens intersubjektiva scen, degraderas jagets frälsande 
jag-du-dynamik till förfalskningens jag-denna-relation.33 *

” Förfalskningens och lögnens fenomenologi utvecklas först och främst i Tischner, Filozofia dramatu, 
140ff. Se även förf:s Świat ludzkiej nadziei (Det mänskliga hoppets värld), Kraków 2000, 68ff; Ulrich, 
663f, 666 och passim; Scheffczyk, Von der Heilsmacht, 129; Guardini, Welt und Person, 124f; förf:s 
Religiöse Gestalten, 297f; de Lubac, Le Drame, 305ff, 327ff och passim.

Jfr F Dostojevskij, Brott och straff, övers H Björkegren, Stockholm 1982, 290ff, 314ff, 385ff, 517ff 
och passim.

Jfr H Bausinger, "Bemerkungen zum Schwank und seinen Formtypen", Fabula. Zeitschrift fur 
Erzählforschung 9 (1967), 126ff; Thompson, IV, 232.

Jfr Buber, 79f, 97ff, 102ff och passim; Theunissen, 277ff. En stor betydelse för relationsteologemas 
syn på jagets förtingligande har också fenomenologemas och existentialisternas reflexioner kring 
"Objektsein” och ”Verdinglichung”; jfr t ex ibid, 84, 109, 213f, 239 och passim.

Intrigen i Dykungens dotter innehåller relativt få episoder med bokstavliga lögner. 
Men de som finns - flickan berättar om faderns rikedom (105), Mojan påstår att den 
spårlöst försvunna flickan ”fått arbete på annat ställe” (214) etc - utgör mot bakgrund 
av relationsteologemas begreppsapparat indicier på en diegesens permanenta verklig
hetsförfalskning, som djupt genomtränger gestalternas personala liv. Redan i öppnings- 
passagen formar sig Mojans arketypiska avvisande till en deiktisk akt, som förfalskar 
det befintliga varat och utpekar en annan verklighetsbild som världens sanna ordning. 
Resultatet blir en märklig fördubbling av den dialogiska scenen. Verkligheten är både 
den empiriskt givna och en ”annan” (8), Mojan såväl minns som lever i glömska, hon 
tror sig kunna kontrollera det förflutna som visar sig vara omätligt ”mycket starkare” 
(9) än hon själv. Denna förfalskningens realitetsklyvning går igen i romanens alla 
intersubjektiva fömekelser, som uppoffrar ”verkligheten, den verkliga” (24) för en 
annan, deiktiskt privilegierad kvasiverklighet. Med särskild intensitet aktualiseras 
romanens förfalskningsmekanismer under Mojans besök hos bamavårdsmannen, en 
episod som uppvisar många paralleller till de paradigmatiska förhören i Brott och 
straff. När Mojan lägger fram ”sitt ärende för hela barnavårdsnämnden” (222), 
pendlar hon oupphörligt mellan en jag-du- och en jag-hon-identitet. Hon är inte bara ett 
talande och tilltalat jag utan också en ”hon”, som myndigheten har ”sin egen syn på” 
(224). Samtidigt som hon ”visste” (222) hur verkligheten såg ut, försöker hon - precis 
som Raskolnikov - dölja den bakom en ridå av flertydigheter, ”skeva förklaringar” 
(222) och ”ur det egna hjärtat framtvingade och framvridna tillåtelser” (222). Hur söta 
aktörernas repliker än är, innebär de en maktkamp, där antagonisterna inte bara är de 
fysiskt närvarande - Mojan och bamavårdsmannen - utan också en namnlös ”någon” 
(222) som hon ”hämnades på” (222). Hela episoden, konstruerad kring det välkända 
motivet ”bedragen bedragare”35, demonstrerar inte bara att bedrägeriet bedrar sig självt 
utan också att det underminerar bedragarens egen personala dignitet. Genom att pendla 
mellan insiktsfullhet och självförlåtande förljugenhet, mellan subjekt och misstänklig
gjort objekt, mellan maktutövare och maktoffer, förkroppsligar Mojan ”dennas” per
verterade position.

En depersonaliserande mekanism som både sammanfattar och potentierar de övriga 
är förtingligandet. I anslutning till bl a Bubers analys av ”Ich-Es”36 menar relations
teologema att det först och främst är människans intersubjektiva relationer som skiljer 
henne från den inanimata världen. Medan tingen fungerar som objekt - de ägs, säljs, 
används - är människan den som tilltalas i en interpersonal akt. Duets anrop rycker 
liksom loss jaget från tingens objektiverade sammanhang och ger jaget status som 
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mänskligt subjekt. Alla de egenskaper som normalt betraktas som människovärdets 
fundament - autonomi, subjektivitet, individualitet etc - manifesteras fullkomligast i 
mötets dialogiska situation.37 En människa som bemöts med ett interpersonalt nej 
förlorar denna mänskliga dignitet. Hon förvandlas ”zum Menschen-Ding” 8, får en aura 
av ”Sachlichkeit”39, degraderas till ett simpelt objekt. ’”Ich bin’” avlöses av ’”Etwas 
ist’”.40 41 Även i Dykungens dotter urartar gestalternas personala struktur till ett för- 
tingligat ”det”. De kopplas ofta till inanimata pronomen i neutrum: ”något mörkt” 
(235), ”[njågot utan form” (202), ”det som stod där” (235), ”det som ligger” (38). 
Vanliga i romanen är konstruktioner som byter ut den mänskliga agenten mot ett 
formellt, expletivt subjekt: det knackar (64), det rör sig (202), det visslar och gnisslar 
(51). Samma avpersonifierande effekt har textens frekventa passivformer: ris hackas 
(167), dörren låses (34), övningen stoppas (184) etc. Inom fenomenologin brukar 
förtingligandet beskrivas som ”Verweltlichung”, ”Weltverlorenheit”, ”Aufgehen in der 
'Welt”, som innebär att jaget objektiveras till ett rent materiellt vara och helt uppgår 
i sin ”Eswelt”42.1 Dykungens dotter reduceras gestalter till ”ting” (51, 235), saker (17), 
tingestar (160), ”vatten” (66), ”is” (145, 266), ”stål” (266), ”lersmet” (68), ”mäld” (27) 
och sammansmälter med ”gården” (107), ”soptunnorna” (111), ”mur-tystnaden” (38), 
”naturens eget stora ljud” (201). Synnerligen frekventa i romanen är liknelser med 
förvärldsligande och förtingligande semantik; gestalter är gråa ”som trä” (144), skakas 
som ”en trasa” (19), rör sig som ”ett stycke vrakgods” (269), står ”som en sovande 
stock” (228) etc. En lika avpersonifierande effekt har textens talrika metonymiska 
bilder, där människor blir till ”vattenspolningar” (274), ”det våta” (38), ”ett oredigt 
slocknande brus” (276). En viktig plats bland romanens förvärldsligande och förting
ligande strategier intar det intensiva arketextuella samtalet med sagogenren. Som inte 
minst Thompsons Motif-Index of Folk-Literature belägger kan sagans mänskliga 
agenter förvandlas till en mängd olika objekt: stenar, saltpelare, musselskal, stolar, 
kastruller, guldringar, nålar, båtar etc.43 Flera av folksagans förvandlingsmotiv åter- 
brukas i Dykungens dotter. Mojan exempelvis har stenhjärta (154), liknar ”en grå 
klippa” (165), är ”tung som en sten” (8), ligger ”som sten” (68), sitter ”som en stock 
eller sten” (29) etc. I den existentialistiska och dialogteologiska litteraturen åberopas 
försteningsmotivet som en illustration av jagets avpersonifierande objektivering.44 En 
tydlig personal aspekt får försteningen även i Dykungens dotter. Gårdskarlens foster
föräldrar blir till ”gråstenar” (116) efter att ha ”förbittrat hans uppväxt” (116). 
Skolbarnen deformeras till ”en mur nyfikna ögon” (154) då de förgriper sig på flickan. 
Inuti fängelsets ”stenberg” (25), som förhindrar människor ”från att komma i beröring 

37 Jfr t ex Guardini, Welt und Person, 109ff; Schiitz & Sarach, 643ff.
38 Guardini, Welt und Person, 145.
39 Ibid, 136.
40 Ibid, 131. Jfr även Schoonenberg, ”Der Mensch”, 852; Schiitz & Sarach, 650f; Mounier, ”Qu’est-ce 

que le Personnalisme?”, 208ff; Holzherr, 779; Böckenhoff, 292ff, 310f, 345f och passim; Langemeyer, 55f, 
154ff och passim; Splett, 90; Guardini, Religiöse Gestalten, 315; de Lubac, Catholicisme, 283. Trotzig 
framhäver förtingligandets avpersonifierande aspekt i flera av sina icke-skönlitterära texter; jfr t ex förf:s 
”Människan reducerad till ett föremål”. Sydsvenska Dagbladet 17.5.1998.

41 Jfr Theunissen, 80, 84, 183ff, 217 och passim.
42 Jfr Buber, lOOff; von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 65.
43 Jfr Thompson, II, 26ff; Bolte & Pollvka, I, 534, 554, II, 253, 335 och passim; Aame & Thompson, 

97, 104f, 183 och passim.
44 Jfr t ex Theunissen, 211.
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med varandra” (28), formas fångarna till ”sten bland stenar” (25). Medan folksagans 
”Papierfiguren” helt saknar "seelische Tiefe”45, gör romanen försteningen och 
förvandlingens andra aktualiserade motiv till uttryck för jagets själsligt-personala 
degradering.

45 Liithi, Das europäische Volksmärchen, 14.
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Romangestalternas interpersonala avvisanden har i de så långt förda resonemangen 
behandlats som separata minihistorier med en tämligen avslutad intrig: efter ett 
inledande, frälsningserbjudande anrop följer ett frälsningsblockerande nej, som leder 
till en personal degradering av de mänskliga kontrahenterna.1 2 Öppningspassagen i 
Dykungens dotter antyder dock att de konkreta mellanmänskliga fömekelseaktema inte 
ryms inom ett sådant slutet handlingsmönster. Mojans arketypiska avvisande skildras 
inte som ett fristående, avrundat händelseförlopp utan kopplas analeptiskt till ett annat 
centralt moment i romanens intrig. Berättaren markerar att hon åtföljts av sitt 
interpersonala du ”[sjedan så många månader nu, ett omätbart djup av tid” (8). Den 
episod som på detta antydande vis utpekas som startpunkten för passagens horisontala 
relation är Mojans ödesdigra möten med dykungen i skogen (15f). Vad gäller 
spelplatsen skiljer sig inledningsscenen och passagen om mötena i skogen radikalt från 
varandra. En strålande sommarmorgon står mot en fuktig höstskymning, ett öppet 
kustlandskap mot en snårig dunge, doftande och pärlande blommor mot dyigt 
vintergräs. Men ur responsorial synpunkt uppvisar de båda passagerna flera markanta 
likheter. På samma sätt som inledningsscenens natur öppnar sig för den vandrande 
kvinnan, är Mojan redo att ge den ”kringirrande hemlöse” (16) dykungen ”hem och 
grund och fast fot i livet” (16). Men liksom den vandrande kvinnan vänder ryggen åt 
landskapet och sin nästa, avvisar dykungen Mojans erbjudande: ”Men en dag kom han 
inte. Och han kom inte mer. Han var försvunnen” (16). Mojan intar alltså i de båda 
episoderna två motsatta responsoriala hållningar; en potentiell bejakelse i passagen om 
mötena i skogen avlöses av öppningsscenens förnekande. Berättaren utreder inte 
närmare kopplingen mellan de båda intersubjektiva positionerna. Men hans antydande 
analeps väcker två viktiga frågeställningar som kan kasta ett nytt ljus över romanens 
dialogiska syndfenomen. Står Mojans nej i inledningsscenen i något slags samband 
med dykungens nej i passagen om de ödesdigra skogsmötena? Och - om svaret blir ja 
- genom vilka mekanismer överförs det horisontala förnekandet från person till 
person? För att söka svar på dessa frågor kan man vända sig till berättelsen om flickans 
fastbindande (57f). Den mångdimensionella dialog denna passage upprättar med den 
kristna hamartiologins intertexter borde kunna förtydliga de eventuella band som 
förenar de olika mellanmänskliga fömekelseaktema i Dykungens dotter.

1 Ang narratologins "minimal story" jfr t ex G Prince, A Grammar of Stories. An Introduction. The 
Hague-Paris 1973, 16ff, 24.

2 Jfr D 1511: Scheffczyk, Urstand, 13, 19, 24ff och passim; H M Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde. 
Von der Reformation bis zur Gegenwart, Freiburg/B-Basel-Wien 1982, 52, 227 och passim; förf:s Urstand.

En av passagen klart utpekad hamartiologisk intertext är historien om Adams och 
Evas syndafall. I den kristna systemreferensen tematiseras den i en lång rad fontes: 
Bibeln, apokryfema, de patristiskt-exegetiska skrifterna, skolastikemas kommentarer, 
den kristna ikonografin etc. Den aktuella romanpassagen uppvisar stora likheter med 
merparten av dessa syndafallsframställningar. Flickans fastbindande är exempelvis en 
engångshändelse, den ”första” (57) i en serie snarlika episoder. På ett motsvarande vis 
skildras syndafallet i de kristna fontes som en unik akt som inleder en hel svit 
homologa handlingar"; grekiska kyrkofäder kallar Adams apostasia för den första 
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synden.* I * 3 Till följd av fastbindandet sker ”något betydelsefullt och obotligt” (57) med 
flickan. Adams och Evas överträdelse betraktas som förödande inte minst därför att den 
är irreversibel. Den framkallar ett krisartat tillstånd som inte kan botas av människan 
själv.4 Berättaren i Dykungens dotter delar upp flickans liv i ett ”före” och ett ”efter” - 
efter fastbindandet beter hon sig ”på ett plötsligt alldeles nytt och annorlunda sätt” 
(57f) - och sammankopplar de båda livsfasema genom en serie antiteser. Före den 
fatala händelsen lever hon närmast i ”paradiset” (57), som tillskrivs starkt positiva 
egenskaper. Efter fastbindandet utbyts de paradisiska särdragen mot sina negativa 
motsatser. De flesta av passagens antiteser har tydliga motsvarigheter i de kristna 
framställningarna av Adams och Evas ursynd.5 En central betydelse för passagens 
händelseförlopp har oppositionen frihet vs bundenhet. Medan flickan under sin 
paradistid rör sig fritt - trots sin späda ålder har hon ”en aktningsvärd rörelseförmåga” 
(58) - kan hon efter fastbindandet ”inte ta sig loss hur hon än spände sig” (58). Med 
stöd i den bibliska föreställningen om synden som träldom, fångenskap, slaveri6 uppger 
apokryfiska och patristiska källor att Adam och Eva till straff för sitt brott blev kastade 
i syndens fängelse och fastbundna med fjättrar, nät och bojor.7 I den kristna 
ikonografin framställs de som fastkedjade vid kunskapens träd eller vid dödens 
triumfvagn.8 Medan flickan under sitt paradisiska liv betraktar omgivningen med 
lysande ögon (56), blir hennes blick efter fastbindandet icke-seende, ”glidande” (58), 
”mörk” (58), höljd med ”en hinna” (58). I den apokryfiska och patristiska textkorpusen 
tolkas den gammaltestamentliga syndafallshistoriens passus om ögonens öppnande (1 
Mos 3:7)9 som ett uttryck för att Adam och Eva till följd av sin överträdelse förlorade 
sin ljusa visio beatifica10 och fick ”köttsliga” ögon.11 Deras blick blev - för att lämna 
några prov på kyrkofädernas mångsidiga metaforik - oklar, oskarp, grumlig, glidande, 
rostig, besudlad av dy, drabbad av ”syndernas starr”, fördunklad som ”när man får 

Fall und Erbsiinde. In der Scholastik, 98ff, 103, 149 och passim; von Rad, Das erste Mosebuch, 60ff; Ott, 
129ff; Hoping, 26.

I Jfr M Hauke, Heilsverlust in Adam. Stationen griechischer Erbsiindenlehre: Irenäus - Origenes - 
Kappadozier, Paderborn 1993, 548ff, 709, 723: Schoonenberg, ”Der Mensch”, 907.

4 Jfr t ex Augustinus, Contra secundam Iuliani Responsionem imperfectum opus 3,57 (PL 45,1275); 
Scheffczyk, Urstand, 39ff, 52, 138, 145f och passim; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 91 lf, 938 och passim;
H M Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie unseres Jahrhunderts, Regensburg
1983, 151.

5 Syndafallshistoriens antitetiska struktur diskuteras bl a i Scheffczyk, Urstand, 48f, 52, 54 och passim.
6 Jfr t ex Gal 4: lff; 1 Petr 3:19; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 902, 905 och passim; Bultmann, 

Theologie, 243.
7 Jfr t ex Ephraemus, De Paradiso 5,13f (CSCO 174,18f, 175,17f); Augustinus, De peccatorum meritis 

et remissione 1,13,17 (PL 44,118); Leo den store, Sermo 90,lff (PL 54,447ff); Scheffczyk, Urstand, 43, 
54f, 70f, 101 och passim; Hauke, 385ff, 545f, 634ff och passim; W Staerk, ”Eva - Maria. Ein Beitrag zur 
Denk- und Sprechweise der altkirchlichen Christologie”, Zeitschrift fur die neutestamentliche Wissenschaft 
und die Kunde der älteren Kirche 33 (1934), 99; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 91 lf, 917ff; D 225ff, 1511.

8 Jfr Guldan, 119, 148, 151 och passim.
9 Jfr O H Steck, Die Paradieserzählung. Eine Auslegung von Genesis 2.4b - 3,24, Neukirchen-Vluyn 

1970, 103, 106f; von Rad, Das erste Mosebuch, 64; Westermann, Genesis, I, 327, 340f.
10 Jfr t ex Ephraemus, De Paradiso 3,5ff (CSCO 174,9ff, 175,9ff), 8,4ff (CSCO 174,33f, 175,3lf), 

9,17ff (CSCO 174,39ff, 175,37ff); Ambrosius, Hexaemeron 6,9,54ff (PL 14,280ff); Scheffczyk, Urstand, 
134; Lossky, Schau Gottes, 40, 43ff och passim; Escribano-Alberca, 36f, 53, 75 och passim.

II Das christliche Adambuch des Morgenlandes, red A Dillmann, Göttingen 1853, 15. Jfr även Schade, 
64, 68; Liber Jubilaeorum 3:21; Apocalypsis Moysis 20, i: The Old Testament. Pseudoepigrapha, II, 281.
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splitter i ögat”.12 Medan flickan under sin paradistid beter sig som ett ”bam” (56), visar 
hon efter fastbindandet egenskaper som likaväl hade kunnat tillskrivas en vuxen. Trots 
att hon är ”så liten” (58), är det ändå ”som om hon förstod - stilla, mörkt, frågande” 
(58). Under hänvisning till bl a Luk 18:2ff och Mark 10:14f hävdar en rad grekiska 
kyrkofäder - Theophilus, Irenaeus m fl - att Adam i paradiset var ”ett litet bam”13, som 
levde ”i harmlös enkelhet”14 och bemötte världen med barnsligt förtroende, innan han 
till följd av sin olydnad tvingades in i en syndfull vuxenhet.151 berättelsen om flickans 
fastbindande återfinns även många andra av den kristna syndafallshistoriens bärande 
antiteser: glädje vs sorg, leende vs skrik, liv vs död, ljus vs mörker, hälsa vs sjukdom 
etc.16

12 Theophilus av Antiokia, Ad Autolycum 1,2 (PG 6,1025ff). Jfr Gregorius av Nyssa, De Beatitudinibus 
6 (PG 44,1272); Augustinus, In loannis Evangelium tractatus 1,19 (PL 35,1388); Lossky, Schau Gottes, 25, 
27, 67f och passim. Adams och Evas blindhet tematiseras bl a i Gregorius den store, Dialogi de vita et 
miraculis patrum Italicorum 4,1 (PL 77,317ff); Origenes, In Lucam homiliae 16 (GCS 9,980: Escribano- 
Alberca, 55, 70, 158 och passim; Guldan, 23. 113f, 238, 322 och passim.

13 Irenaeus, Adversus haereses 4,38,1 (PG 7,1105). Jfr även förf:s Epideixis 14 (PO 12,6690, 46 (PO 
12,695).

14 Theophilus av Antiokia, Ad Autolycum 2,25 (PG 6,1092).
15 Jfr Irenaeus, Adversus haereses 3,23,5f (PG 7,963f), 4,38, lff (PG 7,1105ff); Hauke, 132f, 21 lff och 

passim; G Wingren, Människan och inkarnationen enligt Irenaeus, Lund 1947, 49ff; Scheffczyk, Urstand, 
14, 51, 58, 62, 68ff och passim; förfis Einfiihrung, 46.

16 Jfr t ex Das christliche Adambuch, 15ff; Augustinus, De civitate Dei 14,9ff (PL 41,413ff); 
Scheffczyk, Urstand, 17, 113, 116f, 134 och passim; J Kirchner, Die Darstellung des ersten Menschen- 
paares in der bildenden Kunst von der ältesten Zeit bis auf unsere Tage, Stuttgart 1903, 19, 31, 42f och 
passim; Adam. A Religious Play of the Twelfth Century. Also Known as the Repraesentatio Adae and Le 
Mystere d'Adam and Containing Three Parts: Adam and Eve, Cain and Abel, and the Processus Proph- 
etarum, red E N Stone, Seattle 1926, 172f och passim.

17 Jfr t ex Seibel, 819f; Schoonenberg, "Der Mensch”, 890ff.

Passagen om det fatala fastbindandet gör samtidigt ett intertextuellt motstånd mot 
det kristna ursyndsdramat. Det är först och främst på två punkter som syndafalls- 
historien blir modifierad i romantexten. De båda omskrivningarna förtjänar att 
skärskådas närmare, eftersom de är av stor relevans för frågan om de mellanmänskliga 
fömekelseaktemas inbördes samband. För det första fokuserar romanpassagen en 
annan typ av intersubjektivitet än den kristna syndafallshistorien. I intertexten står det 
vertikala förhållandet mellan människan och Herren i centrum17, i romantexten en 
horisontal relation mellan två mänskliga subjekt: Mojan och flickan. Liksom passagen 
skapar en opposition mellan flickans liv före och efter bindandet, kontrasterar den 
också flickan mot Mojan. Flickan från tiden före bindandet står för liv, glädje, ljus; 
Mojan däremot kopplas till död, mörker, bekymmer. Värt att notera är att Mojan förses 
med i stor utsträckning samma egenskaper som kommer att utmärka flickan efter det 
obotliga övergreppet. Att det finns ett samband mellan de båda gestalternas negativa 
drag förtydligas genom många paralleller mellan modem och dottern. Liksom Mojan 
har sina rötter i ”det mörka glidande” (57), blir flickans blick till följd av fastbindandet 
”glidande” (58) och ”mörk” (58). Och liksom Mojan våldför sig på sin dotter, gör sig 
dottern i sitt liv efter det fatala övergreppet skyldig till talrika våldshandlingar, som 
inte sällan reproducerar fastbindandets scenario (79, 84). Mot fonden av sådana 
korrespondenser framstår fastbindandet som ett slags transmission. Den fallne Adams 
negativa drag som behäftar modem överförs genom hennes våldshandling på dottern.
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För det andra förses romanpassagens gestalter med en annan och lägre grad av 
viljefrihet än syndafallshistoriens aktörer. Medan Adam är en autonom agent som 
frivilligt överträder Herrens lag18, är flickan och Mojan passiva subjekt som tvingas in i 
fastbindandets olika roller. Parallellerna mellan modem och dottern gäller inte minst 
deras oförmåga att påverka sitt öde. Liksom flickan binds fast i korgen helt mot sin 
vilja, finns det ”absolut ingen annan möjlighet” (57) för Mojan än att gå ifrån sin 
dotter. Och liksom flickan ger upp sitt motstånd och ”slaknade” (58) i sina ”bindslen” 
(58), grips Mojan av vanmakt inför verklighetens tryck: hon ”rådde inte” (57), ”orkade 
liksom inte” (58), kände sig ”[mjaktlös” (57) etc. Genom passagens täta nödvändig- 
hetsvokabulär får både fastbindandets transmission och de negativa drag den överför 
från modem på dottern en närmast lagbunden karaktär. De rörelsehindrande bindslena 
blir till en symbol för Mojans och flickans gemensamma bundenhet vid den fallne 
Adams existensvillkor.

18 Jfr t ex Augustinus, De civitate Dei 13,14 (PL 41,386f), 14,1 lf (PL 41,418ff); förf:s De Genesi ad 
litteram 11,31,41 (PL 34,446); Dinkler, 69, 72, 82 och passim; Hoping, 26; Hauke, 212, 357f, 592f och 
passim.

19 Jfr D 151 lf; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 899ff; Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde. Von der 
Reformation bis zur Gegenwart, 52; Gross, Geschichte, I, 319ff, IV, 109ff; Hoping, 20, 25; Premm, I, 
496ff; Ott, 130ff.

20 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 899, 913, 923f, 929 och passim; Gross, Geschichte, I, 371; Ott, 
129ff.

21 Jfr D 372, 1512f; Ott, 130ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde. In der Scholastik, 154ff; Gross, 
Geschichte, IV, 113f; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 919; Hauke, 710f, 724. Augustinus mekaniskt-kausala 
tolkning av ”in quo” (Vulg Rom 5:12), en av de viktigaste grunderna till arvsyndslärans starkt framhävda 
kausalitet, diskuteras i Scheffczyk, Urstand, 213; Hoping, 21.

22 D 1513.
23 Jfr Schoonenberg, "Der Mensch”, 936.

Genom de båda förskjutningarna aktualiserar passagen om flickans fastbindande en 
annan central hamartiologisk intertext, som visserligen utgår från syndafallshistorien 
men underkastar den en spektakulär omarbetning: den kristna arvsyndsdogmen. Till 
grund för läran om peccatum originale ligger övertygelsen att Adams ursynd har en 
universell karaktär och reproduceras i varje människas liv.19 En väsentlig skillnad 
mellan Adams ursprungliga och det övriga människosläktets reproducerade synd ligger 
i syndarens viljefrihet. Medan urfadems syndafall utgör peccatum originale originans, 
ett resultat av hans obegränsat fria vilja, beskrivs alla andra människors synd som 
peccatum originale originatum, en lika reell som passiv habitus som föregår deras 
individuella beslut.20 Att Adams synd med nödvändighet konkretiseras i vaije mänsklig 
existens förklaras inte genom en platonskt tänkt participation eller en moralisk 
imitation utan med en mekaniskt-kausal transmission, som enligt en obeveklig logik 
överför synden från person till person.21

Passagen om fastbindandet underkastar emellertid även den klassiska 
arvsyndslärans intertext flera märkbara omskrivningar. I synnerhet en av dem är högst 
relevant för frågan om de mellanmänskliga fömekelseaktemas samband i Dykungens 
dotter. Enligt Trientkonciliets dokument överförs arvsynden ”propagatione, non 
imitatione”.2 Även om konciliets fäder avstår från att närmare precisera hur 
ablativema ”propagatione” och ”generatione” ska förstås23, har traditionen följt 
Augustinus biologistiska linje och kopplat transmissionen till avlelsen. Att Adams alla 
ättlingar är skyldiga till hans synd förklaras med att varje människa avlas av en annan 
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människa, som tillika är syndens bärare.24 Passagen om flickans fastbindande handlar 
visserligen om moder och dotter, men följer inte detta biologistiska tolkningsmönster. I 
stället underkastar den arvsyndslärans grundelement en genomgripande dialogisering. 
En intersubjektiv prägel uppvisar för det första flickans paradisiska verklighet före 
fastbindandet. Hennes positiva attribut - glädje, hälsa, ljus etc - förankras konsekvent i 
mötets interpersonala sfär. En första ansats till den språkligt-responsoriala 
paradisförståelsen görs redan i den gammaltestamentliga berättelsen om Edens 
lustgård; beskrivningen av Adams samlevnad med Eva och passusen om hans 
namngivande aktivitet kan åberopas som vittnesbörd.25 Dykungens dotter utvecklar 
detta intertextuella underlag till ett polyfont samtal mellan flickan och hennes 
omgivning: hon vänder sig mot modem med ”strålande ömhet” (56), formar ”ljud” (56) 
som namnger ”allt omkring henne” (56), ”ropade på världen” (56) som ”svarade 
henne” (56) etc. Med ett intersubjektivt inslag förses för det andra Mojans tunga 
vardagsliv, som flickans paradisiska tillvaro kontrasteras mot. Medan dotterns samtal 
med omvärlden är ”strålande” (56) och ”levande” (56), präglas modems verklighet av 
olika interpersonala stömingssyndrom: hon lever ”i ensamhet” (57), känner sig 
”utanför” (54), avvisas av ”onda ögon” (59) etc. En responsorial karaktär får för det 
tredje själva transmissiomomentet. Mojan överför sina negativa drag på flickan inte via 
någon biologiskt förankrad process utan via en typiskt interpersonal situation, som 
konstrueras kring övergivande och våld. Med relationsbaserade kategorier beskrivs 
slutligen barnets tillstånd efter övergreppet. Framställningen av den fastbundna flickan 
tematiserar huvudsakligen hennes röst och blick, två element med starkt dialogisk 
potential. Medan kristna syndafallsskildringar framför allt framhäver den synddrabbade 
blickens vertikalt-epistemologiska konnotation - den fallne Adam förmår inte se den 
högre världen och Gud26 - exponerar romantexten blickens dialogiskt-horisontala 
aspekt: den fastbundna dottern såg ”mörkt” (58) på modem, hennes blick ”vände sig 
svart inåt” (58), ”mötte ingenting” (58), omgavs av ”en hinna av avlägsenhet och 
frånvaro” (58). Dessa dialogiska sjukdomssymptom permanentas i flickan och präglar 
hennes fortsatta existens. Många av hennes senare övergrepp riktar sig ironiskt nog mot 
modem. Då den trötta och hjälplösa Mojan kommer hem från arbetet, blir dottern 
”grym” (79), ”elak” (84), ”bråkig” (84) och anställer ”världens undergång” (79). 
Medan hon under sin paradistid bemöter sin mor med ”glädjetjut” (57), väcker hennes 
beteende efter fastbindandet frågan ”om det verkligen var glad hon var, när hon var 
glad” (79).

24 Jfr Augustinus, Contra secundam luliani Responsionem imperfectum opus 2,105 (PL 45,1185); förfis 
De peccatorum meritis et remissione 1,13,17 (PL 44,118); In II Sent 31,1,1; Scheffczyk, Urstand, 215ff; 
Hoping, 20ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde. In der Scholastik, 160ff; A Gaudel, ”Péché originel”, i: 
DThC, XII/1, 588ff; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 91 lf, 920, 925 och passim: Ott, 131, 135.

25 Jfr 1 Mos 2:18ff; Steck, 89ff; Westermann, Genesis, I, 31 lff, 316ff; von Rad, Das erste Mosebuch, 
58f.

26 Jfr t ex Theophilus av Antiokia, Ad Autoiycum 1,2 (PG 6,1025ff): Lossky, Schau Gottes, 25, 67 och 
passim; Escribano-Alberca, 70ff och passim.

En motsvarande dialogisering underkastas syndhandlingamas inbördes samband 
genom hela romanintrigen. Ett responsorialt nej som gestalterna utsätts för stannar inte 
inom deras egen personala sfär utan överförs genom mötets urartade dynamik på deras 
diegetiska medaktörer. De arbetslösa som stötts bort ”överallt” (50) pratar inte med 
varandra. Mojan som är ”en svårt förorättad människa” (42) beter sig som en 
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”vredesstod” (43) mot sin nyfödda dotter. Gårdskarlen som i sin barndom erfarit ”slag 
och skäll” (114) överger inte bara ”de två människorna som förbittrat hans uppväxt” 
(116) utan förstör också sin samvaro med den älskade Elna (112, 118). För att 
förtydliga den sortens intersubjektiva kopplingar mobiliserar berättaren en hel mängd 
sammanhangsmarkerande medel, bl a verb med kausal betydelse som följa (110), bero 
på (81) och föra (12), orsaksbetecknande prepositions- och subjunktionsfraser av typen 
”som följd därav” (89), ”av detta” (74) och ”av den orsaken” (187) samt ett brett 
spektrum av explanativa, kausala och konklusiva adverb och konjunktioner, t ex 
följaktligen (84), därför (50), alltså (141), så (89), ty (253) och sålunda (57). Trots sin 
förkärlek för enkel syntax drar sig inte berättaren, då de mellanmänskliga avvisandenas 
dominoeffekt kommer på tal, för att konstruera avancerade kausala (253), finala (110), 
konsekutiva (253), proportionala (14), konditionala (122f), generaliserande (63) samt 
koncessiva (52) bisatser eller bisatsparafraser. För att ytterligare framhäva de 
responsoriala orsakssammanhangen anlitar berättaren en stor uppsättning retoriska 
figurer, bl a sentenser (93), retoriska frågor (15), tautologier (150), korrigeringar (121), 
upprepningar (150), antiteser (79) och gradationer (79). Hela denna språkligt-retoriska 
arsenal får till uppgift att demonstrera de urartade interpersonala relationernas tendens 
att reproducera sig själva. Romandiegesens dialogiska nej bildar inget avslutat, 
fristående drama utan vandrar från gestalt till gestalt och genererar ständigt nya 
förnekanden.

Denna mångdimensionella dialogisering av arvsyndslärans intertext har en nära 
motsvarighet i den modema relationsteologin. Den kristna läran om peccatum originale 
tillhör de starkast omdebatterade idékomplexen i 1900-talets hamartiologi. Den 
kritiseras bl a för att den saknar belägg i Bibeln27 28, för att den har en klen förankring i 
den patristiska traditionen29, för att den snävar in Tridentinums relativt öppna dogmat
iska formuleringar30, för att den står i direkt strid med den modema vetenskapen31 32 och 
för att den bygder på en antropologi som ter sig främmande för den nutida människans 
självförståelse.3 Men samtidigt är majoriteten av de kritiska teologerna eniga om att 

27 Jfr S Wiedenhofer, ”Zum gegenwärtigen Stand der Erbsiindentheologie”, Theologische Revue 83 
(1987), 353ff; förf:s ”Hauptformen gegenwärtiger Erbsiindentheologie”, Intemationale Katholische 
Zeitschrift Communio 20 (1991), 315ff; K Schmitz-Moormann, Die Erbsiinde. Uberholte Vorstellung. 
Bleibender Glaube, Olten-Freiburg/B 1969, 107ff och passim; K Rahner, ”Erbsiinde”, i: SM, I, 1104ff; 
Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 147f och passim.

28 Jfr Schmitz-Moormann, 28ff, 47ff; Gross, Geschichte, I, 38, 46, 68, IV, 306ff och passim; K-H 
Weger, Theologie der Erbsiinde, Freiburg/B-Basel-Wien 1970, 78ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in 
der katholischen Theologie, 44ff, 184, 189f och passim.

29 Jfr H Rondet, La Péché originel dans la tradition patristique et théologique. Paris 1967, 39ff, 49ff 
och passim; A-M Dubarle, Le Péché originel. Perspectives théologiques, Paris 1983, 25ff, 34ff och passim; 
Schmitz-Moormann, 52ff; Gross, Geschichte, I, 214ff.

30 Jfr Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 106ff, 193 och passim; 
Wiedenhofer, ”Zum gegenwärtigen Stand”, 354ff, 364; förf:s ”Hauptformen”, 317f; Hoping, 27; 
Schoonenberg, ”Der Mensch”, 936 och passim.

31 Jfr Schmitz-Moormann, 17, 148 och passim; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen 
Theologie, 147, 171f, 209 och passim; Gross, Geschichte, IV, 325; Weger, 43ff; Wiedenhofer, ”Haupt
formen”, 315.

32 Jfr Schmitz-Moormann, 13ff; Gross, Geschichte, IV, 324; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der 
katholischen Theologie, 188; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 886.
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det vore förhastat att helt ogiltigförklara peccatum originale.33 För en dogmatiserad 
arvsyndslära talar, menar de, först och främst vitala kristologiskt-soteriologiska skäl. 
En av den moderna katolicismens mest energiskt lanserade tankar - föreställningen om 
frälsningsskeendets universalitet - skulle väsentligt försvagas om den inte vilade på 
övertygelsen om syndens allmängiltighet.34 Till stöd för arvsyndsdogmens legitimitet 
åberopas även en rad utomteologiska faktorer. 1900-talets dramatiska historia, re
sonerar de modema katolska hamartiologema, har gett förstärkt aktualitet åt arvsynds- 
lärans klassiska problem: ondskans ursprung, den mänskliga frihetens gränser, sam
bandet mellan nödvändighet och ansvar etc.35 Den sekulära människobilden förmedlad 
av modema tankeströmningar - psykoanalys, marxism, existentialism - har snabbt 
reagerat på nutidens andliga behov och återbrukat flera av arvsyndslärans ledande 
idéer.36 Att från kristet håll annullera arvsyndsdogmen skulle därför innebära att 
missförstå ”tidens tecken”37 och fly från de brännande frågeställningar som varje nu
tidsmänniska söker svar på.

33 Jfr Weger, 42ff; Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde. Von der Reformation bis zur Gegenwart, 219ff; 
Gross, Geschichte, IV, 299ff; Wiedenhofer, ”Zum gegenwärtigen Stand”, 356ff; Hoping, 30ff, 44ff. Vissa 
teologer - Haag, Baumann, de Villalmonte m fl - vill helt avskaffa arvsyndsdogmen; jfr t ex U Baumann, 
Erbsiinde? Ihr traditionelles Verständnis in der Krise heutiger Theologie, Freiburg/B-Basel-Wien 1970, 
108 och passim; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 161f, 189f; 
Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 316.

34 Jfr t ex Schmitz-Moormann, 96f, 119f, 216ff och passim; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 318f.
35 Jfr t ex Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 147; C T Mathewes, Evil 

and the Augustinian Tradition, Cambridge 2001, 239.
36 Jfr Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 147, 227f, 230ff och passim; 

Gutiérrez, 170; Hoping, 269.
37 Ang Johannes XXIILs klassiska formulering "signa temporum” jfr t ex Chenu, ”Les Signes”, 206ff; 

Duquesne, 148f.
38 Jfr t ex P Teilhard de Chardin, ”Note sur quelques représentations historiques possibles du péché 

originel”, i: förf:s (Euvres, X, 59ff; förf:s ”Que faut-il penser du Transformisme?”, i: ibid, III, 219ff; förf:s 
”Réflexions sur le Péche originel”, i: ibid, X, 217ff; Schmitz-Moormann, 54f, 66f, 94ff, 107ff, 157 och 
passim; Kulisz, 75ff och passim; Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 53ff, 
17 lf, 180ff och passim; Gross, Geschichte, IV, 299ff; Scheffczyk, Wirklichkeit, 165ff; Wiedenhofer, ”Zum 
gegenwärtigen Stand”, 356ff; förf;s ”Hauptformen”, 316.

39 Jfr Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 183; Gross, Geschichte, IV, 
351.

40 Jfr P Schoonenberg, Theologie der Siinde. Ein theologischer Versuch, Einsiedeln-ZUrich-Köln 1966, 
201; förf:s ”Der Mensch”, 928ff, 937f och passim; Schmitz-Moormann, 239f; Wiedenhofer, ”Haupt
formen”, 327f, 371 ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 147ff, 175f, 180 
och passim; Weger, 74; Hoping, 35.

41 Med termen paradigm betecknas de nya arvsyndsteoriema i Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 317ff.

Med hänvisning till dessa och liknande argument för och emot peccatum originale 
artikulerade flera progressiva katolska teologer redan före och under andra världskriget 
ett behov att modernisera arvsyndsläran och göra den mer förståelig för nutida 
troende.38 Deras ståndpunkt fick så småningom stöd från officiella kyrkliga instanser - 
påven Paulus VI var en av dem39 - som direkt uppmanade teologerna att hitta nya 
formler för den gamla läran. Resultatet av dessa appeller blev en rad hamartiologiska 
teorier som utan några ofelbarhetsambitioner ser sig själva som tankemodeller, som via 
analogier omskriver ondskans outsägliga mysterium.40 Gemensamt för de flesta av 
dessa hypotetiska ”paradigm”41 är att de vill befria peccatum originale från den 
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augustinska biologismen och i stället förankra den i människans existentiella sfär.42 De 
möjligen mest inflytelserika av dessa alternativa arvsyndsteorier kommer från fram
stående relationsteologer - Schoonenberg, Alszeghy, Flick, Rahner m fl - som försöker 
avbiologisera peccatum originale med intersubjektiva kategorier.43 Protestantismens 
dialektiska teologer - Brunner, Gogarten m fl - dialogiserar arvsyndsläran genom att 
direkt översätta dess grundteorem till fenomenologemas och existentialisternas 
responsoriala språk.44 Katolska relationsteologer - bundna av kyrkans undervisande 
ämbete45 - är mer måna om att söka stöd för sitt interpersonala resonemang i uppen
barelsens fontes fidei. De gammal- och nytestamentliga böckerna rymmer en mängd 
loci - t ex Vish 3:16, Jer 11:10, 1 Joh 2:16 - som i stället för att blicka tillbaka mot 
urfadems mytiska felsteg förankrar syndens universalitet i människans konkreta, inter
subjektiva livspraxis. Den grekiska patristiken och den gamla kristna botliturgin an
sluter sig i stor utsträckning till Bibelns dialogiska linje och förstår synden som en 
personal akt, som sprider sig genom individernas dynamiska samexistens.46 Relations
teologema åberopar denna typ av vittnesbörd47 och ser i Adam inte släktets urfader i 
monogenismens biologistiska bemärkelse utan ett slags korporativt subjekt, som i sitt 
öde sammanfattar människans existentiellt-antropologiska villkor. Hans paradisiska liv 
tolkas i dialogiska termer som en bild av mötets frälsande dynamik, ursynden på ett 
motsvarande sätt som den urartade interpersonala relationens prototyp.48 I likhet med 
den traditionella arvsyndsläran menar relationsteologema att denna dialogiserade 
”ursynd” överförs från individ till individ och reproduceras i varje människas liv. Men 
transmissionen beskrivs inte som en biologisk process utan som en intersubjektiv 
cirkulation av människans responsoriala nej. Arvsynden får formen av konkreta svek, 
missförstånd, konflikter, våldshandlingar, som vandrar i det interpersonala rummet och 
alstrar ständigt nya oförrätter.49

42 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 928ff; Hoping, 30; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der 
katholischen Theologie, 107, 185, 199; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 318.

43 Jfr Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 154ff, 193ff; Wiedenhofer, 
”Hauptformen”, 316ff; Gross, Geschichte, IV, 310ff; Hoping, 11, 29ff, 37ff; Dubarle, Le Péché originel, 
89; Weger, 109.

44 Jfr Gogarten, Die Verkiindigung, 477 och passim; Brunner, Der Mensch, 138, U4f och passim; 
Gross, Geschichte, IV, 325, 329ff, 352; Langemeyer, 113ff, 176ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde. 
Von der Reformation bis zur Gegenwart, 216ff.

45 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 928ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen 
Theologie, 205.

46 Jfr t ex Origenes, Commentaria in Epistolam ad Romanos 5,2 (PG 14,1024); Cyrillus av Alexandria, 
Explanatio in Epistolam ad Romanos 5,12 (PG 74,784); Hauke, 709ff, 722ff; A Ziegenaus, Umkehr, 
Versöhnung, Friede. Zu einer theologisch verantworteten Praxis von Bussgottesdienst und Beichte, 
Freiburg/B-Basel-Wien 1975, 19ff.

47 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 886ff, 906ff, 933; Rondet, 47ff och passim; Köster, Urstand, Fall 
und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 154f, 193, 207; Hoping, 31; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 
318.

48 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 886ff, 900, 907 och passim; Rondet, 51; K Rahner, ”Theologie der 
Freiheit”, i: förfis Schriften zur Theologie, VI, 264; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen 
Theologie, 138ff, 153, 181, 206 och passim; Gross, Geschichte, IV, 314; Weger, 54, 60; Hoping, 26f, 40. Se 
även Barth, Die kirchliche Dogmatik, IV/1, 566ff.

49 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 888ff, 928ff; Langemeyer, 230; Köster, Urstand, Fall und 
Erbsiinde. Von der Reformation bis zur Gegenwart, 230.

Det i öppningsscenen framskymtande sambandet mellan enskilda mellanmänskliga 
fömekelsehandlingar visar sig således få ett kraftigt stöd både från romanens kausalt 
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konstruerade händelseförlopp och från relationsteologins intertext. En återstående fråga 
gäller om och på vilket sätt berättaren förklarar den onda logik som låter ett 
responsorialt avvisande framföda sina duplikat. Vilka mekanismer är det som 
framkallar de intersubjektiva nejaktemas kedjereaktion och ger den en allmänmänsklig 
universalitet? I den traditionella läran om peccatum originale får dessa frågor ett 
essentialistiskt-metafysiskt svar. Enligt Augustinus, arvsyndsidéns egentlige uppfinn
are, besmittar urföräldramas fatala överträdelse deras människonatur. I avlelseögon- 
blicket är det just denna fördärvade natur som överförs från subjekt till subjekt. 
Omvandlad till naturföreteelse utgör peccatum originale ett både nödvändigt och 
oföränderligt fenomen, helt oberoende av sin intersubjektiva miljö. Det är i denna 
avpersonifierade naturnödvändighet som den traditionella hamartiologin förankrar arv
syndens universalitet.50 Passagen om flickans fastbindande mobiliserar ett ansenligt 
motstånd mot arvsyndslärans statiskt-metafysiska lagbundenhet. Visserligen binder 
Mojan fast flickan därför att det är ”nödvändigt att gå ifrån henne” (57). Men denna 
nödvändighet har ingen essentialistisk karaktär. Fastbindandets oundviklighet konstru
eras med samma relationsbaserade medel som både själva överföringen och den 
överförda synden. Under sin första tid i staden utsätts den nyinflyttade Mojan för en 
mängd kraftfulla intersubjektivt förankrade motgångar. Den hjälpsamma värdinnan är 
”död” (57), grannkvinnorna måste gå ”på arbete” (57), Mojan förvägras inträde i ”det 
stora allmänna” (54) och tvingas ”hela tiden ut” (52). Alla dessa responsoriala handl
ingar skapar en situation som burar in henne ungefär som bindslena begränsar flickans 
rörelsefrihet: ”Omöjligt att tänkas sig att man någonsin skulle komma ur det - att det 
någonsin skulle kunna förändras” (58). Medan arvsyndsläran beskriver peccatum 
originale som en inre, naturaliserad habitus51, får Mojan sin orena, klibbiga ”dy-dräkt” 
(59) via folkets avvisande blickar, som spottar ”träsk! träsk! dy! dy!” (59) vid hennes 
åsyn. Det är just en sådan intersubjektiv ”tvångsdräkt”, sammanvävd av konkreta, 
responsoriala fömekelsehandlingar, som pressar fram hennes ödesdigra övergrepp. Den 
nödvändighet som reglerar passagens syndöverförande mekanismer är inte någon 
naturbunden determinism utan den personala frihetens relationsbundna inskränkning.

50 Jfr Augustinus, Enarrationes in Psalmos 118,17,5 (PL 37,1549); H Häring, Die Macht des Bösen. Das 
Erbe Augustins, ZUrich-Köln-GUtersloh 1979, 192f, 219, 249ff och passim; K Flasch, Augustin. Einfuhrung 
in sein Denken, Stuttgart (2) 1994, 198; Gross, Geschichte, I, 271; Hoping, 18ff.

51 Jfr Gross, Geschichte, 111, 260; Seeberg, Lehrbuch, III, 426.
52 P Hilnermann, Offenbarung Gottes in derZeit. Prolegomena zur Christologie, MUnster 1989, 191.
53 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 928ff, 933ff; Langemeyer, 176f, 237 och passim; Gross, 

Geschichte, IV, 309f; Hoping, 28, 268f; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 
152f, 185 och passim; S Wiedenhofer, '”Erbsiinde’ - eine universale Erbschuld? Zum theologischen Sinn 
des Erbsiindendogmas”, Theologische Quartalschrift 162 (1982), 30ff; de Lubac, O naturze, 78ff. Se även 
Brunner, Der Mensch, 137; Gogarten, Die Verkiindigung, 477.

Passagens omskrivning av arvsyndslärans statiskt-essentialistiska nödvändighets- 
begrepp får en tydlig uppbackning från den relationsteologiska hamartiologin. I sin 
uppgörelse med den augustinska läran om peccatum originale vänder sig modema 
katolska teologer först och främst mot doktrinens naturdeterministiska tendens och 
påpekar att det traditionella arvsyndsbegreppets essentialistiska bas står helt i strid med 
den modema människans moraliska självförståelse. En handling som inte bottnar i 
personens ”Freiheitsbestimmung”52 utan i en objektiv naturlag kan enligt den efter- 
kantianska etiken knappast klassificeras som synd.53 De olika tankemodeller som 
lägger fram ett alternativt, modernt arvsyndsbegrepp försöker neutralisera denna 
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avetiserande determinism genom att skapa en dialektisk balans mellan essens och 
existens, nödvändighet och frihet.54 Å ena sidan vill de nya arvsyndsparadigmen hålla 
fast vid nödvändighetsmomentet inte minst därför att det garanterar frälsningsskeendets 
universalitet.55 Å andra sidan är deras intention att härleda arvsynden ur människans 
existentiella villkor och se den som ”Nebenprodukt des Werdens der Freiheit".56 
Denna syntes av nödvändighet och frihet söker majoriteten av tankemodellerna i ett 
aktualistiskt syndbegrepp. Medan traditionens peccatum originale är en statisk, en gång 
för alla given defekt, en rest från mänsklighetens legendariska förflutna, vill de 
modema teologerna knyta arvsynden till konkreta syndfulla handlingar, lika föränder
liga som den mänskliga värld de ingår i.57

5,1 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 929ff; förf:s Theologie, 123; Hoping, 28ff, 286 och passim; 
Hiinermann, Offenbarung Gottes, 191; Wiedenhofer, ”Zum gegenwärtigen Stand”, 366f; förf;s ”Haupt- 
formen", 318; Langemeyer, 112ff, 231 f.

55 Jfr t ex Hoping, 35ff, 45ff; Schmitz-Moormann, 153ff, 158f; Weger, 54; Köster, Urstand, Fall und 
Erbsiinde in der katholischen Theologie, 178f, 184, 202f, 206 och passim: Rahner, ”Die Freiheit in der 
Kirche”, 98; Scheffczyk, Einfiihrung, 100.

56 Schmitz-Moormann, 195. Jfr även ibid, 152ff; Weger, 109ff; Hiinermann, Offenbarung Gottes, 191; 
Hoping, 27ff, 3lf och passim; Schoonenberg, Theologie, 123; förf:s ”Der Mensch”, 894f; Rahner, ”Theo
logie der Freiheit”, 215ff.

57 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 928; Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen 
Theologie, 182, 184f, 187ff, 244 och passim; Schmitz-Moormann, 189ff och passim; Hoping, 29; Gross, 
Geschichte, IV, 31 lff; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 318.

58 Jfr t ex Schoonenberg, Theologie, 122 och passim; förf:s ”Der Mensch”, 890ff, 928ff och passim; 
Rahner, ”Theologie der Freiheit”, 234; Hoping, 31f, 40ff och passim; Weger, 113ff: Langemeyer, 233; 
Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 244. Se även Heidegger, 41, 52ff och 
passim.

59 Hoping, 40, 42; Weger, 40, llOff, 148f; Gross, Geschichte, IV, 326; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 
890f, 894f; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 316. Jfr även Rahner, ”Theologie der Freiheit”, 217, 220: Blum 
& Seidler, 271; Tischner, Świat, 85ff; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 
107, 203, 207.

60 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 894f, 930f och passim; Hoping, 32ff, 42; Rahner, ”Erbsiinde”, 
1113f: förf:s ”Die Freiheit in der Kirche”, 98; J B Metz, ”Freiheit III. Theologisch", i: HThG, 1, 412f.

För det mest inflytelserika försöket att formulera en sådan dynamisk, aktualistiskt 
koncipierad syntes av frihet och nödvändighet står den relationsteologiska arvsynds- 
teorin. Med hänvisning till bl a skolastikemas situatio passive sumpta och Heideggers 
”In-der-Welt-sein” menar de katolska relationsteologema att varje mänskligt jag realis
erar sin frihet i en konkret mellanmänsklig miljö, som skapas av andra individers fria 
responsoriala akter.58 I detta intersubjektiva frihetsrum - begrepp som horisont, 
atmosfär, omvärld, ”Mitwelt”, ”Mitsein” ”Freiheitssituation”, ”Situiert-Sein”59 används 
- urskiljer relationsteologema två personalt olika dimensioner. De responsoriala akter 
jaget kan påverka och förse med sin egen mening bildar jagets existentiella situation. 
De av den intersubjektiva miljöns handlingar som föregår jagets egna viljeakter kon
stituerar däremot ett existentialt - inte existentiellt - ”Situiert-Sein”. Medan den exist
entiella situationen är en organisk del av jagets personala frihet, utgör den existentiala 
miljön snarare en kvasiobjektiv ytterlinje runt jagets existerande, en ram som be
gränsar, situerar, jagets personala liv.60 I den mån den existentiala sfären sammanvävs 
av förvrängda relationer inskränker den negativt jagets frihetsrum. Ett jag som ansätts 
av duets avvisande handlingar har svårt att omsätta sin frihet i en bejakande, frälsnings- 
dynamisk respons. Ju fler dialogiska nejakter som präglar jagets existentiala situation, 
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desto starkare determineras jaget till att svara på samma urartade sätt.61 Det är just 
denna interpersonala, både nödvändiga och fria '”existentiale Situation der Gnaden- 
losigkeit’”62 som i den relationsteologiska arvsyndsteorin får avlösa den determin- 
erande naturen hos Augustinus.

61 Jfr Schoonenberg, ”Der Mensch”, 889ff, 894ff; Rahner, ”Theologie der Freiheit”, 234; Hoping, 41f; 
Rondel, 316.

62 Hoping, 42. Jfr även Rahner, ”Erbsiinde”, 1113f; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 928ff; Köster, 
Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 154.

63 Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”.

Berättaren i Dykungens dotter håller sig påfallande nära relationsteologemas situ- 
ationsvokabulär och hänvisar ständigt till ”lägen” (93, jfr 83), ”ställen” (71, jfr 63), 
”omständigheter” (12), ”förhållanden” (12), ”situatione[r]” (83) etc. Då ordet ”härstam
ning” (83) nämns vid ett tillfälle, får det snarare en intersubjektiv än biologistisk 
innebörd. Gestalternas responsorialt-existentiala ”förhållanden” och ”lägen” genererar 
ofta ett deterministiskt bildspråk och jämförs med ”kedjor” (52), ”spärrar” (89), 
”burar” (95) och ”tvångskläder” (95), som gör livet ”trångt” (71), ”bundet” (71), 
”orubbligt fast” (95). Men samtidigt är berättaren mycket mån om att förtydliga att 
denna nödvändighet inte har en statisk, essentialistisk, naturaliserad form. I en 80- 
talsintervju förklarar Birgitta Trotzig att hon i Sjukdomen tematiserar ”ett livsfientligt 
arv” som går från far till son. Men denna ärftliga hållning, inskärper hon, har inget med 
gestalternas natur att göra. Elje är ”en ganska vanlig människa”, som ”stäcks av faderns 
uppfostran”. Det är Albin, menar författarinnan, som genom sitt livsfömekande, 
känsloförlamande värdesystem ”gör Elje till en mördare”.63 Samma typ av respons- 
orialt baserad argumentering, märkbart lik relationsteologemas resonemang kring 
arvsyndens situationsbundna transmission, utvecklar berättaren i Dykungens dotter. I 
en lång, pseudoiterativt konstruerad passage om livet på gården (89ff) förnekar han 
med eftertryck att de fattiga barnens beteende skulle bero på deras inre egenskaper: 
”Barnen var som bam är, inte värre här än på andra ställen, det var inte det som spelade 
någon roll” (89). Efter denna refutatiofigur, riktad mot en fingerad, essentialistiskt 
tänkande motståndare, kommer en probatio, där berättaren argumenterar för sin egen 
responsoriala syn på saken: ”vad som spelade roll var att de vuxna orkade av en eller 
annan men egentligen hela tiden samma anledning inte med dem. Barnen var för dessa 
vuxna ett fientligt folkslag” (89). Samma argumentationsschema upprepas senare i 
passagen. Först avfärdas den statiskt-essentialistiska uppfattningen: ”Men ingen är ju 
hela tiden elak, ingen är ju hela tiden offer” (93). Därefter följer argumentationens 
positiva del, som bygger på ett intersubjektivt synsätt: ”Den elake skulle på en annan 
gård en annan gång i en annan tid med andra bam plötsligt kunna stå där ensam och 
darrande” (93). Det är inte barnens inre natur utan deras responsorialt-existentiala 
situation, präglad av de vuxnas ständiga avvisanden och bamkollektivets brutala grupp
tryck, som görs ansvarig för deras individuella fömekelsehandlingar.



1.6 Överföringens lagar

Förra kapitlets resonemang kring de dialogiska syndaktemas inbördes samband visade 
att den mellanmänskliga fömekelsen cirkulerar i det intersubjektiva rummet med en 
viss kausal nödvändighet. Man kan ställa sig frågan om denna onda logik låter sig 
omsättas i något fixerbart regelverk och vilka lagar som i så fall styr nejaktemas 
överföring från person till person. Även om relationsteologema framhäver den 
responsoriala syndens konkretion - de talar hellre om de aktuella synderna än om 
synden i stort - håller de sig, då orsak-verkan-problematiken kommer på tal, till en 
tämligen abstrakt diskurs. De försvarar visserligen transmissionens nödvändighets- 
moment men drar sig för att formulera det som en samling empiriskt påvisbara lagar.1 2 
Betecknande nog sätter de ofta ordet lagbundenhet inom citationstecken." Denna 
försiktighet motiveras av en oro för att en alltför hårddragen determinism skulle ge den 
responsoriala teorin essentialismens stämpel. Relationsteologemas primära angelägen
het är att slå vakt om syndens personala aspekt, förankrad i jagets okränkbara frihet.3

1 Jfr Schoonenberg, "Der Mensch”, 886ff, 928ff; Rahner, ”Zum theologischen Begriff der Konkupis- 
zenz”, 388ff; Langemeyer, 246 och passim: Hoping, 35ff.

2 Jfr t ex Weger, 54.
3 Jfr Rahner, ”Theologie der Freiheit”, 215ff; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 874ff, 883, 928; 

Sievemich, Schuld und Sunde, 43f, 62f, 295f och passim; Hoping, 39ff, 259, 268f och passim; Langemeyer, 
23 lf; de Lubac, O naturze, 78ff; förf:s Le Drame, 15ff, 65, 306 och passim.

4 Jfr t ex McLellan, 273ff. Weils polyfona dialog med centrala riktningar inom den äldre och nyare 
katolska antropologin diskuteras bl a i Mceller, Littérature, I, 25lff; G Kahn, ”Simone Weil et le 
christianisme”, i: Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique, 33ff.

5 Jfr t ex S Weil, La Pesanteur et la Grace, Paris 1962, 78f; förf:s Attente de Dieu, Paris 1957, 114, 
144f; förf:s La Connaissance sumaturelle, Paris 1950, 105ff; McLellan, 286. Se även C Stenqvist, Simone 
Weil. Om livets tragik - och dess skönhet, Stockholm 1984, 174.

6 Jfr S Weil, Oppression et liberté. Paris 1955, 233f; förfis Attente de Dieu, 88, 114, 116 och passim; 
förfis La Source, 18. Se även M Vetö, La Métaphysique religieuse de Simone Weil, Paris 1971, 21, 32ff; P 
Winch, Simone Weil. "The Just Balance", Cambridge 1989, 60ff, 82; D Allen & E O Springsted, Spirit, 
Naturę, and Community. Issues in the Thought of Simone Weil, Albany 1994, 38ff, 4 lff; Blum & Seidler, 
239, 267, 286; Numminen, 61, 108; McLellan, 197.

7 Jfr Weil, Oppression, 225f; Blum & Seidler, 76, 263ff.

Att formulera ett regelverk för syndcirkulationen är däremot en av de viktigaste 
målsättningarna bakom Simone Weils studium av ondskans intersubjektiva aspekt. 
Hennes teori, som i inte ringa grad utvecklats ur en polemiskt präglad dialog med den 
franska personalismen4, uppvisar två centrala likheter med relationsteologemas 
personalistiskt färgade grundidéer. För det första hävdar även Weil att synden 
cirkulerar från person till person och genererar ständigt nya oförrätter. Denna 
kedjereaktion beskriver hon med uttryck som i stor utsträckning återfinns i den 
dialogteologiska diskursen: projicera, cirkulera, besmitta, besudla, sprida sig, 
transmittera, transponera, överföra, överflytta, återkasta, breda ut sig etc.5 För det andra 
menar hon att den interpersonala syndens cirkulation rymmer en kausalt-nödvändig 
aspekt.6 Men medan relationsteologema undersöker syndtransmissionen huvudsakligen 
med fenomenologiskt-existentialistiska kategorier, pläderar Weil för ett materialistiskt 
synsätt som hon lärt sig av bl a Karl Marx.7 De skilda metodiska premisserna leder till 
divergerande resultat. Medan relationsteologema ser syndcirkulationens nödvändig- 
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hetsaspekt som en biprodukt av den mänskliga friheten, som knappast låter sig pressas 
in i något fast antropologiskt regelverk, menar Weil att den intersubjektiva synden 
sprider sig med en obeveklig lagbundenhet, som kan och bör beskrivas med veten
skapliga instrument. Begreppen determinism, kausalitet, nödvändighet, naturlag etc är 
högfrekventa i hennes analyser av syndens cirkulation.8

8 Jfr t ex S Weil, Cahiers, Paris 1951ff, III, 157; förf:s ”Ne recommenęons pas la guerre de Troie 
(Pouvoir des mots)”, i: förf:s Ecrits historiques et politiques, Paris 1960, 259; förf:s Intuitions pré- 
chrétiennes, Paris 1951, 144ff; förf:s La Pesanteur, 20; förf:s Attente de Dieu, 103. Se även Vetö, 32ff; 
Winch, 60ff, 82; Blum & Seidler, 236, 267; Allen & Springsted, 38ff; J Cabaud, L'Expérience vécue de 
Simone Weil. Avec de nombreux inédits, Paris 1957, 214; A-A Devaux, "Liberté et nécessité”, i: Simone 
Weil. Philosophe. historienne et mystique, 30lff.

9 Jfr Weil, Oppression, 186ff, 234; Blum & Seidler, 267, 270; Numminen, 93.
10 Jfr t ex Weil, La Pesanteur, 1 lff, 20f och passim; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 271; förf:s Attente 

de Dieu, 88, 103, 114, 116 och passim; förf:s La Source, 22f; förf:s Oppression, 196. Se även M Narcy, 
Simone Weil. Malheur et beauté du monde. Paris 1967. 61, 70, 78f; R H Bell, Simone Weil. The Way of 
Justice as Compassion, Lanham etc 1998, 7; Numminen, 52, 59ff, 73f; Winch, 61f, 133ff, 145f och passim; 
Vetö, 33. 57ff; Blum & Seidler, 77f, 180, 206ff och passim; McLellan, 148.

11 Jfr Weil, La Source, 22f, 26; förf:s Oppression, 90f, 93. Se även D Raper, ”L’Interprétation des 
traditions hindoues et bouddhiques chez Simone Weil”, i; Simone Weil. Philosophe. historienne et mystique, 
93ff; McLellan, 214ff; Blum & Seidler, 197f, 211, 239; Vetö, 25.

12 Jfr Trotzig, ”Simone Weil”, 23ff; förf:s Ett landskap, 16, 88, 119; Pleijel, 9; Werkelid, "Att ge själen 
ett ansikte”; L H Jonsson, ’”Mer tillåtet med mystik nu'”, Östgöta Correspondenten 30.1.1992.

13 Jfr Olsson. I det lysande mörkret, 68ff; Bergil, 72ff; Olsson, Läsningar, 401 f, 404ff.

Även om Weil markerar att den intersubjektiva nödvändigheten principiellt skiljer 
sig från den fysikaliska kausaliteten och är mycket svårare att identifiera, vill hon i 
likhet med Marx beskriva det mellanmänskliga fältets lagar med naturvetenskaplig 
stringens.9 En särskild plats i hennes metodik intar begrepp från fysikens, teknikens 
och matematikens område: tyngdlag, energi, gravitation, entropi, jämvikt, tryck, 
maskin, automat, symmetri, limes etc.10 Att hon ofta låter det ena begreppet byta plats 
med det andra och också ersätter dem med religiösa och estetiska begrepp - karma, 
dharma, nemesis, hamartia, harmoni, fatum etc11 12 - visar att hon använder dem i bildlig, 
analog betydelse. Med hjälp av sin naturvetenskapliga metaforik formulerar Weil en 
hel serie hamartiologiska lagar, som inte minst genom sin precision utgör en intressant 
bas för en analys av syndens intersubjektiva transmission i Dykungens dotter. Birgitta 
Trotzig har vid olika tillfällen intygat att hon räknar Simone Weil till sina viktigaste 
vägvisare.1- Den tidigare Trotzigforskningen har uppmärksammat Weils intertextuella 
närvaro i bl a De utsatta och En berättelse från kusten, men då i första hand koncentr
erat sig på den s k weilska mystiken - en kvantitativt relativt blygsam del av hennes 
omfattande oeuvre - där hon i avskapelsens termer beskriver människans vertikala 
förhållande till Gud.13 Att Weils livslånga studium av människans horisontala, inter
subjektiva förbindelser kan fungera som en lika givande betydelseproducerande inter
text vid undersökningen av Trotzigs författarskap indikerar inte minst den specifika 
interpersonala vokabulären i Dykungens dotter. Romanens berättare tolkar genom
gående gestalternas mellanmänskliga relationer med begrepp som intar en strategisk 
plats i Weils analyser av syndens lagbundna mekanik: ”tyngdlag” (92, 95, 180), 
”gräns” (126, 260), ”makt” (79, 82, 95), ”styrka” (41, 66, 151), ”olycka” (118) etc.

Weils resonemang kring den responsoriala syndens kretsgång ingår i hennes 
övergripande teori om den mellanmänskliga sfärens reglerande krafter. Närmast ska 
några relevanta idéer i denna hennes generella syn på det intersubjektiva fältets 
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mekanik appliceras på Dykungens dotter. Först därefter fokuseras den responsoriala 
syndens konkreta cirkulationslagar.

Liksom alla kroppar i den materiella världen lyder gravitationslagen är det 
mellanmänskliga spelrummets samtliga aktörer enligt Weil underordnade en universell 
kraft, som hon beroende på kontexten betecknar som tyngd, tryck, styrka, makt etc.14 
Hur denna kraft verkar i den intersubjektiva sfären förklarar hon med hänvisning till 
mekanikens grundsatser. I analogi med gaser och vätskor befinner sig, menar hon, det 
mellanmänskliga fältet i jämvikt, då det intersubjektiva trycket fördelas jämnt mellan 
alla individer.1’ Endast en sådan balanserad mellanmänsklig miljö kan realisera en 
äkta, frälsningsdynamisk kärlek.16 Medan jämvikten i materiella system kan 
åstadkommas med relativt enkla medel, undermineras den intersubjektiva balansen av 
två väsentliga orosmoment. För det första är människor ojämförligt mer 
individualiserade än vätskor och gaser och för det andra förmår de inte lika lätt som 
fysikaliska kroppar underordna sig jämviktstillståndets restriktioner. ”Un usage modéré 
de la force”, hävdar Weil, skulle kräva ”une vertu plus qu’humaine”.17 En direkt följd 
av de båda orosfaktorema är att den interpersonala miljön befinner sig i permanent 
obalans. Påståenden av typen ”tout pouvoir est instable”1® eller ”tout est déséquilibre”19 
återkommer ständigt i Weils analyser av den mellanmänskliga samvaron. Medan 
hennes bild av den intersubjektiva balansen har flera likheter med den kristna 
föreställningen om det paradisiska urtillståndet, påminner den obotligt störda jämvikten 
om syndafallets oåterkalleligt perverterade ordning. Det är just i det intersubjektiva 
fältets rubbade balans som Weil ser huvudorsaken till syndens ständiga kretslopp. De 
lagar som reglerar syndcirkulationens kausalitet har sin innersta grund i den 
intersubjektiva ojämviktens mekanik.20

19 Jfr Weil, La Pesanteur, 11 ff, 77 och passim; förfrs La Source, 18, 33, 39; förf:s ”Ne recommenęons 
pas”, 271; förf:s Oppression, 225f. Se även Vetö, 78ff; Numminen, 48ff, 62ff; Winch, 193ff; Blum & 
Seidler, 77, 194ff, 239ff; J P Little, Simone Weil. Waiting on Truth, Oxford 1988, 58f; J-M Muller, Simone 
Weil. L’Exigence de non-violence, Paris, 1991, 25ff, 121ff; S Fraisse, ”La Force, le prestige et les 
mystifications historiques”, i: Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique, 163ff.

15 Jfr t ex Weil, La Source, 22f; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 271. Se även Winch, 77ff; McLellan, 
148, 198, 214ff; Allen & Springsted, 43, 77ff.

16 Jfr Weil, Attente de Dieu, 104; McLellan, 187, 288.
17 Weil, La Source, 26. Jfr även förf:s ”Ne recommenęons pas”, 270f; Bell, Simone Weil, 51; Winch, 

191ff.
18 Weil, Oppression, 93.
19 Ibid, 142. Jfr även förf:s La Source, 19ff; Bell, Simone Weil, 23, 46, 61; Numminen, 69; Blum & 

Seidler, 134, 161, 203; Winch, 99; McLellan, 82f.
20 Jfr t ex Weil, La Pesanteur, 15ff, 75ff; förf:s La Source, 19ff; förf:s Connaissance sumaturelle, 

105ff.

Weils resonemang kring tyngdlagens mellanmänskliga verkningssfär har relevans 
för det responsoriala samspelet i Dykungens dotter. Romandiegesens intersubjektiva 
miljö befinner sig i en permanent ojämvikt. Arbetarkvarterets och skolgårdens 
bamkollektiv, som med parabelliknande klarhet exemplifierar den mellanmänskliga 
samvarons grundmekanismer, består av ”[sjtora och små” (63), ”fula och vackra” (63), 
ljushåriga och mörka (79), starkare och svagare (151), bödlar och offer (92f), dem som 
kan ”göra saker” (152) och dem som är tröga (152). Då de till följd av yttre 
omständigheter - lärarens ingripande exempelvis - råkar bli ”jämbördiga” (151), vill 
de inte hålla sig kvar inom jämviktsordningens gränser utan ger sig så fort de får 
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tillfälle hän åt nästa balansrubbande kraftmätning - tills någon flyr gråtande ”för alltid 
märkt som: feg” (151). Berättaren betonar med olika medel obalansens bestående 
karaktär. Han hopar totalitetsadverb som ständigt (63), alltid (63) etc, konstruerar 
kontinuitetssignalerande parallellismer (63), lämnar berättandets preteritum för 
universaliserande presens (92f) och utvecklar en avancerad upprepningsteknik, som 
frambesvärjer ojämviktens varaktighet; ett slagsmål på skolgården till exempel går 
”igång igen nästa rast, nästa igen, nästa igen” (151). Vanliga i romantexten är också 
liknelser och sentensartade påståenden som ger den intersubjektiva obalansen 
naturprocessernas nödvändighet: slagsmålet ”fortsatte som livet fortsatte, det bara var 
så” (151).

Den mellanmänskliga obalansen lyder enligt Weil helt mekanikens grundlagar. Så 
länge en fysikalisk kropp befinner sig i viloläge är resultanten av alla de krafter som 
inverkar på den noll. I samma ögonblick som den försätts i ojämvikt, blir krafternas 
verkningar kännbara och synliga. På ett motsvarande sätt, observerar Weil, lider 
samtliga individer som lever i den rubbade balansens sfär av den intersubjektiva 
tyngdkraftens påverkan.21 ”Tous les mouvements naturels de 1’äme”22 dras ned av den 
allomfattande gravitationen. Liksom varje materiell kropp som påverkas av en kraft 
återverkar med en lika stor men motsatt riktad kraft, mobiliserar varje människa under 
tyngdkraftens press ett slags motkraft. Då det yttre trycket blir så starkt att hon trots 
yttersta ansträngning inte längre förmår balansera det med sin ”énergie disponible”, når 
hon sin existentiella gräns och upplever tillvaron som ett instängande tvång.23 Hur 
människan mitt i sitt klaustrofobiska nödläge ändå lyckas täcka energiunderskottet 
förklarar Weil under hänvisning till den termodynamiska begreppsapparaten. Låga 
bevekelsegrunder, resonerar hon, är betydligt rikare på energi än höga motiv. För att 
kunna motverka det överväldigande trycket och klara sin tvångssituation söker därför 
den nedtyngda människan hjälp hos det ömkliga. Ju eländigare handlingar hon utför, 
desto större är chansen att hon förmår motverka tyngdkraftens press.24 Weil beskriver 
hur en man som i krig förlorat allt han äger och släpats bort som slav vinner nödvändig 
överlevnadsenergi genom att klamra sig fast vid det mest miserabla han möter på sin 
väg.25 Allt man brukar beteckna som låghet är enligt Weil ”un phénoméne de 
pesanteur”26, en företeelse lika allmän och lagbunden som själva gravitationen.

21 Jfr t ex Weil, La Pesanteur, 1 lff, 77; Stenqvist, 174.
22 Weil, La Pesanteur, 11.
23 Jfr ibid, llf, 17.
24 Jfr ibid, 1 lff, 17f.
25 Jfr ibid, 17; förfis Cahiers, II, 24f.
26 Weil, La Pesanteur, 11.

Den av obalans drabbade diegesen i Dykungens dotter styrs av samma orubbliga 
mekanik. Det är signifikant att berättaren omskriver Weils ”pesanteur” till ”den 
allmänna tyngdlagen” (95), ett uttryck som ytterligare framhäver kraftens nödvändiga 
aspekt. Denna universella gravitationslag ger sig tillkänna i samtliga romangestalters 
liv. Mojan exempelvis bär tunga ”saker” (74) i huvudet, arbetar sig ”genom tunga 
vattenströmmar” (99), upplever flickan som ”tyngdens förfärliga förstörande ande” 
(79), genomlider ”en tung massa” (245) av år etc. Tunga är anmärkningsvärt många 
element i gestalternas diegetiska omgivning: blöjor (59), tvättkorgar (67), filtar (144), 
skor (241), vagnar (61), stenar (232), vattenväxter (47), snöflingor (167), vindar (167), 
årstider (68) - för att ge ett par smakprov ur berättarens ymniga tyngdvokabulär. Ordet 
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tung får också sällskap av en mängd avledningar och sammansättningar i romantexten: 
”tyngd” (79), ”betungad” (135), ”tyngdlag” (51), ”blytung” (20), ”tyngde” (92), 
”vattentyngd” (47) etc. De flesta av dessa markanta tyngdord förstärks genom 
assonanser, allitterationer, parallellismer och upprepningar; Mojan exempelvis känner 
”vattentyngd vattentyngd” (47) och dras ned av något ”segt och tungt. Tungt, tungt” 
(51). För att beskriva gravitationskraftens verkningar använder Weil en hel uppsättning 
rörelseverb - sjunka, störta, gå under, dra ned, falla omkull etc - och expressiva bilder 
som exempelvis en drunknande som försöker klamra sig fast vid en gren, en ko som 
stupar på knä och träd som faller med uppryckta rötter.271 Dykungens dotter genererar 
gravitationsrörelsens tema ett minst lika rikt ord- och bildfönåd. Gestalterna förlorar 
fotfäste (96), faller (75, 131), störtar (240), sjunker (96), råkar på glid (99), drivs ”fram 
mot ett stup” (145), förvandlas till sjunkande töcken (157). En drunknande som 
försöker få fäste (51, 65f, 76f), träd med lossryckta rötter (96), fallande och sjunkande 
djur (12, 22, 65f) finns också med bland romanens talrika tyngdkraftsbilder. 
Partikeladverbialen ned och nedåt uppvisar en sällsynt frekvens i texten och alstrar en 
mängd olika partikelförbindelser: dyka ned (14, 103), falla ned (129), gå ned (120), 
nöta ned (51), sjunka ned (96), stiga ned (169), dra nedåt (51, 106), suga nedåt (240) 
etc.

27 Jfr ibid, 13f, 17 och passim; förf:s La Source, 15, 18, 22, 32f och passim; förf:s Connaissance 
sumaturelle, 264. Se även F Heidsieck, ”Diaiectique ascendante et dialectique descendante”, i: Simone 
Weil. Philosophe, historienne et mystique, 264f.

28 Weil, La Pesanteur, 12. Jfr även ibid, 16.
29 Jfr ibid, 12; förf:s La Source, 20f.
30 Jfr Weil, La Pesanteur, 12: ”Le bas et le superficiel sont au méme niveau”.

Ansatta av den övermäktiga gravitationskraften upplever romangestalterna sina 
livsomständigheter som ”underliga burar” (13), ”instängande väggar” (253), ogenom
trängliga gränser (38), svalg ”utan utgång” (52). Detta klaustrofobiska ”kräldjursliv” 
(60) försöker de bemästra genom att ge företräde åt låga bevekelsegrunder. De har 
visserligen ”velat göra mycket” (181), men under tyngdlagens press tvingas de söka 
energi i sina mest elementära instinkter. Weil observerar att människor under gravit
ationens ok knappast förmår anstränga sig för ädla syften men har kraft nog att stå 
orörliga i en matkö ”de une å huit heures du matin pour avoir un ceuf’. 8 De är 
visserligen benägna till avsevärda uppoffringar, men aldrig av storsinthet, oftast av låg 
skräck.29 På motsvarande sätt saknar romanens gestalter förmåga att se varandra (15) 
och säga ”uppskattande ord” (13) till varandra, medan de klarar att stiga upp ”redan i 
gryningen” (52), ”värma mat” (58), byta blöjor (58), ställa sig ”i kön till arbets
förmedlingen” (52f), gå ”vid dörrarna” (53), arbeta ”dubbelt” (80) etc. Gestalter fylls 
av de mest elementära känslor: trötthet (84), hunger (66), skräck som ”kan lyfta en rakt 
upp i luften om så behövs” (52). Som energifrigörande strategi, noterar Weil, får det 
låga ofta hjälp av det ytliga.30 Mojans botningsprocess verkar uteslutande ”i den yttre 
människan” (80) och manifesterar sig genom anskaffandet av materiella ting: balsam
iner, trasmattor, gardiner. Sin ”inre” (80) människa orkar hon inte se.

Det är just i låghetens mekanik som Weil förankrar syndens intersubjektiva 
cirkulation. Bland de energirikaste handlingar som låter den nedtyngda människan 
täcka sitt kraftunderskott räknar hon nämligen olika typer av mellanmänskliga 
avvisanden. Den lidande, noterar hon, sprider lidandet utanför sig själv för att ”voir 
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autrui souffrir”31; den förslavade vill ”faire punir 1’esclave qui travaille å ses cötés”32; 
den som erfarit ondska gör andra ont.33 Samtliga försöker med sina låga intersubjektiva 
nejakter motverka gravitationens ihållande tryck. Medan relationsteologema genom sitt 
mångdimensionella, frihetsbaserade situationsbegrepp tonar ned överföringens 
mekaniska aspekt34, får alltså den responsoriala syndcirkulationen hos Weil formen av 
”une récompense”35, en vedergällning för tyngdkraftens tvingande verkan.36 I enlighet 
med sin materialistiska metod studerar hon retributionens kausala logik med hjälp av 
naturvetenskapernas begreppsapparat. Då en kropp försätts i obalans mobiliserar den 
en motkraft för att återställa den störda jämvikten. De mellanmänskliga 
vedergällningsaktema som framtvingats av den intersubjektiva gravitationens press 
följer, observerar hon, samma utjämningsmekanik: ”Le désir de la vengeance est un 
désir d’équilibre essentiel”.37 Att utjämningens lag har samma relevans för det 
intersubjektiva fältet som för naturvärlden finner enligt Weil sitt ovedersägliga belägg i 
Iliaden. Homeros verk, menar hon, handlar i hög grad om ”les idées de limite, de 
mesure”38, som garanterar världens fysikaliska och mellanmänskliga jämvikt. Då 
grekiska och trojanska kämpar, drivna av sin blinda maktlystnad, gång på gång 
överskrider sina gränser, rubbar de ofrånkomligen kosmos universella balansordning. 
Den störda jämvikten frigör automatiskt uppvägande krafter, som manifesterar sig 
genom motståndarnas hämndaktioner.39

31 Ibid, 16.
32 Ibid, 17.
33 Jfr ibid, 15ff.
34 Jfr t ex Rahner, ”Theologie der Freiheit”, 215ff, 234; Weger, 109ff.
35 Weil, La Pesanteur, 20.
36 Jfr ibid, 15ff: förfis Oppression, 103f. Se även McLellan, 255, 287; Blum & Seidler, 206f.
37 Weil, La Pesanteur, 16; förfis L'Enracinement, 221 f. Jfr även Vetö, 28, 65, 67.
38 Weil, La Source, 22; förfis ”Ne recommenęons pas”, 271. Jfr även Little, Simone Weil, 58f; 

Numminen, 67; Allen & Springsted, 38f; Blum & Seidler, 241; McLellan, 148; Cabaud, 214.
39 Jfr Weil, La Source, 22f: Numminen, 48; McLellan, 83f.

Dykungens dotter iscensätter vedergällningens mekanik med närmast samma tydlig
het som Iliaden. Berättaren ger oftast de av tyngdkraften framtvingade låga handl
ingarna en interpersonal karaktär och knyter dem så starkt till de olika oförrätter som 
handlingarnas agenter tidigare varit utsatta för, att intrigen får ett bestående retributivt 
drag. Pojken till exempel reagerar på de många kränkningar han erfarit under sin 
barndom och ungdom genom att gå ”till angrepp” (260) mot Riatorpsgården. Offrens 
föräldrar svarar på branden genom att lova ”död och åter död åt den som hade anstiftat 
detta” (256). Syndcirkulationens vedergällningskaraktär markeras ofta explicit i roman
texten. Under sitt besök hos bamavårdsmannen är Mojan medveten om att hon 
”hämnades på någon” (222). Berättarens ambition är inte bara att dokumentera de 
utförda hämndaktema utan också att utforska deras inre mekanik. De förståelse
modeller han eller hans gestalter konstruerar bygger genomgående på utjämningens 
logik. Gårdens barn exempelvis motiverar sitt beslut att straffa flickan med hänvisning 
till att hon

hade gått över en gräns. Hon hade gjort sönder något. Så kunde man inte göra. 
Gränserna och de riktiga förhållandena måste återställas. Hämnd var nödvändig. 
(121)
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Samma kompensatoriska karaktär får merparten av vedergällningsaktema i Dykungens 
dotter. Genom sitt vilda beteende överskrider flickan gårdens normgivande gränser: 
”Man tyckte ju i gården att med sådan härstamning borde hon ändå ha visat ett annat 
sätt att vara” (83). Därför mobbas både hon och hennes mor av gårdens bam och vuxna 
(79, 106f). Mojan får ständigt stickord för att hon är ”inte-allmän och utanför: giftas- 
ringarna” (81). Därför klandrar hon i sin tur högljutt ”alla avsteg från den rätta vägen” 
(82). I sin analys av tyngdkraftens responsoriala aspekt åberopar Weil ofta hydro- 
dynamikens lagar och illustrerar retributionen med bilden av vätskor och gaser, som 
strävar efter ett jämviktsläge genom att fylla ut alla de tomrum som upplåts för dem.40 
Med en liknande metaforik beskrivs exempelvis Mojans sätt att bemästra gravitat
ionens verkningar. Tyngdkraften skapar gång på gång tomhet i henne: hon får ”tomt 
och gråtsvullet” (29) ansikte; hennes huvud blir ”ömt och tomt” (74) av det nötande 
arbetet; dykungens försvinnande öppnar ”ett tomt hål” (68) i henne. Detta vakuum 
fyller hon genast med kompensatoriska känslor och tankar av vedergällningskaraktär: 
hon grips av ”hat” (19) och ”avsky” (69), får ”ett dystert straffande sätt att vara” (74), 
drömmer ”om en yxa” (68).

40 Jfr Weil, La Pesanteur, 16, 20f: förf:s "Ne recommenęons pas”, 271. Se även Vetö, 64ff; Winch, 
120ff; Numminen, 5lff, 95; A L Janeira, ”Le Vide”, i: Simone Weil. Philosophe, historienne et mvstique, 
27 lff.

41 Weil, La Pesanteur, 78. Jfr ibid, 79; förf:s Attente de Dieu, 145; förf:s Connaissance sumaturelle, 
105ff; förfis L'Enracinement, 66f; förfis Oppression, 91. Se även Stenqvist, 174; Bell, Simone Weil, 124.

42 Jfr Weil, La Pesanteur, 15, 78, 144; förf:s Attente de Dieu, 145.
43 Jfr Weil, La Pesanteur, 78; förfis Connaissance sumaturelle, 105ff; förfis Attente de Dieu, 145f; 

förfis Cahiers, III, 225.
44 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 889f, 896ff.
45 Jfr Weil, La Pesanteur, 12, 16, 78 och passim; förfis Oppression, 91, 153; förfis L’Enracinement, 

66f. Se även Bell, Simone Weil, 58ff; Numminen, 97; Blum & Seidler, 196.
46 Weil, La Pesanteur, 12.

Med hänvisning till termodynamikens första huvudsats hävdar Weil att utjämn
ingens energisumma alltid förblir konstant. Den energi hämnaren vinner kräver en 
kraftutgift som andra tvingas stå för. I den mån han lyckas fylla ut en tomhet hos sig 
själv skapar han den hos hämndaktens objekt. Vedergällningens utjämningsmekanik 
bygger alltså innerst inne på ”un transfert sur autrui de la dégradation qu’on porte en 
soi”.41 Eftersom det överförda energiunderskottet har låghetens form, jämför Weil den 
retributiva akten med besudling, besmutsning, uppkastning, besmittelse.42 Hämndens 
objekt beskrivs på ett analogt sätt som en syndabock, som får ta utövarens smuts på 
sig.43 Med stöd i bl a Jer 11:10 och Matt 23:3lf hävdar relationsteologema att över
föringen av ett dialogiskt nej ofta upprepar det avvisande som den är ett svar på.44 Weil 
åberopar mekanikens grundsatser och formulerar samma tanke med en sorts natur
vetenskaplig exakthet. Eftersom vedergällningens energiutgift och energitillskott alltid 
är lika, måste, påpekar hon, överföringen ofrånkomligen producera symmetriska till
stånd och handlingar. Hämnaren vill att hans offer ska lida på exakt samma sätt som 
han.45 Weil erkänner att hon själv ibland har en intensiv lust att lindra sin huvudvärk 
genom att slå till sin nästa ”précisément au méme endroit du front”.46 Detta retributiva 
upprepningstvång bygger snarare på punkt- än på spegelsymmetri, eftersom det medför 
en upp-och-ned-vändning av den intersubjektiva utgångssituationen. Den kompens
atoriska överföringen jämförs med pendelns, balansvågens eller gasens svängnings- 
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rörelse, som innebär att den som varit överst hamnar underst och vice versa.47 Ingen 
har enligt Weil förstått ”ce jeu de bascule”48 djupare än Homeros. I hans verk återges 
utjämningens svängningsrörelser, skriver hon, med ”une rigueur géométrique”.49 Den 
som lidit nederlag blir bara några timmar senare med vedergällningens hjälp ögon
blickets segrare; segraren i sin tur tvingas på knä, drivs på flykt och styr i panik ut till 
havs.50

47 Jfr Weil, Oppression, 91 ff; T R Nevin, Simone Weil. Portrait of a Self-Exiled Jew, Chapel Hill etc 
1991, 133; Numminen, 48, 65, 67; McLellan, 255.

48 Weil, La Source, 23.
49 Ibid, 22. Jfr Winch, 133ff, 147ff.
50 Jfr Weil, La Source, 19ff; Numminen, 48; Winch, 143ff; Blum & Seidler, 221.
51 Jfr Weil, La Source, 13ff, 19ff, 26.

Synden i Dykungens dotter cirkulerar med en snarlik konsekvens. Den energivinst 
vedergällningen erbjuder sker alltid på någons bekostnad. Mojans flyttning till staden 
befriar henne från det gamla landets ok men lägger en outhärdlig tyngd på hennes mor, 
som inte ens förmår protestera: ”inget ljud orkar fram” (23). Mojans moraliska tal får 
henne att känna sig som en ”vanlig människa” (82) men gör hennes lyssnare ”olustiga, 
det var inte sådant som får stämningen att stiga” (82). Vedergällningen fungerar 
således som en överföring av det låga från utövaren på offret. Med en förtätad, 
parabelliknande konkretion skildras denna transmissionsprocess i passagen om den 
mystiska gröten (121f). Barnen samlar i soppan ”sådant som är utdrivet, utklämt, 
utrunnet, utspottat ur dem själva” (122). Genom deras retributiva ritual överförs denna 
inkarnerade låghet på flickan, som tvingas spela syndabockens roll. De vuxnas 
vedergällning efter den misslyckade utflykten följer samma utjämningsscenario. 
Genom att överfalla Mojan och tala om för henne ”vad hon var värd” (107) projicerar 
de sina egna synder på henne. Precis som i Weils kompensationsteori alstrar sådana 
överföringsakter symmetriska tillstånd och handlingar. Dykungens dotter har - som 
tidigare påpekats - en tydlig tendens att parallellisera intrigens episoder. Majoriteten av 
de korresponderande händelserna visar en retributiv struktur. De starkt framhävda 
överensstämmelserna, ofta i kombination med explicita kausalitetsmarkörer, ger ett 
intryck av att den responsoriala synden i romanen cirkulerar med samma geometriska 
exakthet som i Homeros epos. Mojan som aldrig hört några ”uppskattande ord” (13) 
från sina föräldrar bemöter sin mors blickar med samma stumma tystnad: ”Tiden gick. 
Men inte ett ord” (20). Flickan som lämnats ensam av sin mor (57f) överger i sin tur 
sin egen son - de båda svikna barnen reagerar med grymhet (79, 84, 220), skrik (58, 
220), gråt (79, 220). Gårdskarlen som kommit hem i berusat tillstånd och förstört den 
paradisiska familjelyckan får ett lika själsfrånvarande bemötande av Mojan då han 
själv är i nöd (176ff). Alla sådana dubbletter bygger på punktsymmetrins upp-och-ned- 
vändning av gestalternas energi- och maktförhållanden. På gården gäller pendelns 
gyllene regel: ”Det svänger, det svänger” (93). Den elake förvandlas i nästa stund och i 
ett annat ”läge” (93) till en viljelös fluga, medan flugan kan ”på sitt sätt, underifrån, bli 
som spindeln” (93). Flickan som med vargleende leder grötkokningen tvingas själv äta 
paddsoppan (122f). Vuxenvärldens utjämningshandlingar styrs av samma mönster. 
Berättarens framställning av diegesens kompensatoriska pendelrörelse håller sig i 
markant grad till Weils homeriska kategorier: segrare vs förlorare, bödel vs offer, den 
starkare vs den svagare, den beväpnade vs den vapenlöse, den bestämmande vs den 
bönfallande, överst vs underst etc.51 Mojan som under hela sin ungdom slaviskt arbetat 
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på föräldrarnas gård triumferar så småningom som ”segrare” (20) över sin ”nästan 
bönfallande” (20) mor. Dykungen som förmått göra vad som helst med Mojan (16) blir 
efter ett tag inte ”längre en besegrare” (85) utan ”en fången slagen kung” (140). Pojken 
som på kvällen är ”herre över allting” (266) känner sig nästa dag ”som om han inte 
fanns till längre” (267), kastar sitt vapen ifrån sig, springer mot havet och stupar. Weils 
sentensliknande konstaterande ”Le fort n’est jamais absolument fort, ni le faible 
absolument faible”52 har sitt motstycke i berättarens ord om gårdslivets växelspel: 
”Men ingen är ju hela tiden elak, ingen är ju hela tiden offer” (93).

52 Ibid, 21.
53 Jfr Weil, Connaissance sumaturelle, 105ff; förf:s La Source, 22ff; förf:i Attente de Dieu, 145ff; 

förf:s Oppression, 90ff, 95ff och passim; förf:s "Ne recommenęons pas”, 264f. Se även Blum & Seidler, 
239.

54 Weil, Oppression, 91; förf:s La Pesanteur, 13; förf:s La Source, 26. Jfr även ibid, 22; Raper, 93ff; 
McLellan, 214ff; Blum & Seidler, 211; Cabaud, 219.

55 Jfr Weil, La Source, 22.
56 Jfr ibid, 22f, 26f, 39ff; McLellan, 215; Cabaud, 214.
57 Jfr t ex Schoonenberg, ”Der Mensch”, 891ff, 931f, 938; Hoping, 33, 35f; Schmitz-Moormann, 119, 

153, 210ff; Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 155, 177ff, 203, 208; R 
Guardini, Der Herr. Betrachtungen iiber die Person und das Leben Jesu Christi, Wilrzburg (12) 1961. 
105ff; Weger, 166.

58 Jfr Weil, La Pesanteur, 78.
59 Weil, Attente de Dieu, 145. Jfr även förf:s La Pesanteur, 13, 16; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 257; 

Vetö, 65; Blum & Seidler, 207.

Med stöd i mekanikens grundlagar menar Weil att kompensationen är en ändlös 
process. Liksom en svängande kropp, vätska eller gas inte stannar vid jämviktsläget 
utan obevekligt rör sig mot det motsatta extrema värdet, lyckas ingen vedergällnings- 
handling, påpekar hon, återställa balansen i det intersubjektiva rummet. Hämndens 
utövare överskrider ofrånkomligen de mått som jämviktstillståndet vilar på och skapar 
en ny obalans, som i sin tur framtvingar en ny kompensatorisk handling.53 Weil åbe
ropar det buddistiska karmabegreppet och talar om ondskans ”chaine”, ”engrenage”, 
”cercie infemal” för att åskådliggöra denna oavbrutna process.54 En oundviklig kon
sekvens av syndens perpetuella pendelrörelse är, menar hon, att varje hämndutövare 
förr eller senare faller offer för följderna av sin egen hämndhandling; då Akilles njuter 
av att beskåda resultaten av sin hämnd, anar han inte att han i en snar framtid själv 
kommer att drabbas av dem.55 Den idé om nemesis och tragisk ironi som Iliaden och 
de grekiska tragedierna vilar på är enligt Weil det djupsinnigaste uttrycket för utjämn
ingens perpetuum mobile.56 Även om relationsteologema noterar att syndens kretsgång 
på olika sätt påverkar den vandrande fömekelsens kvalitativa och kvantitativa förhåll
anden, är de mycket försiktiga med att omsätta sina observationer i generella slutsatser. 
Att försöka tala om syndens evolution skulle, anser de, ge den responsoriala teorin en 
biologistiskt-essentialistisk prägel.57 Weil däremot är övertygad om att synden under 
sina oavbrutna svängningar ständigt ökar i styrka. Enligt entropilagen är energin i ett 
slutet system visserligen konstant men alltmer oordnad. På motsvarande vis är, hävdar 
Weil, varje kompensatorisk akt ett multiplikationsfenomen.58 Den kraft hämnaren 
vinner genom sin hämnd får genast en lägre kvalitet. Då han förr eller senare drabbas 
av nemesis, rymmer hans straff inte bara det onda han lastat över på andra utan också 
all den låghet och smuts som tillkommit genom överföringens energiförsämring: ”Dans 
cet échange le mal qui est en nous s’accroit”.59 Som illustration av syndens eskalerande 
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mekanik hänvisar Weil åter till Akilles vedergällning, som sätter igång en hel serie 
våldshandlingar och förödmjukelser för att slutligen beröva honom och hans vän 
livet.60

60 Jfr Weil, La Source, 22 och passim.

Med samma perpetuella logik sprids den interpersonala synden i Dykungens dotter. 
Relationen mellan pojken och hans omgivning exempelvis formar sig till en lång kedja 
av retributiva handlingar och mothandlingar: Då han ”i det ordningsamma 
fosterhemmet inget svar fick” (252) rymde han och begick brott och ”blev fast” (252) 
och därför ville fosterföräldrarna ”inte ha honom mer” (252) och därför placerades han 
på en uppfostringsanstalt (252) som han senare gick till angrepp mot (255f) och därför 
utsattes han för en omänsklig behandling på rättspsykiatriska kliniken (259ff). 
Uppräkningen kunde fortsätta både bakåt och framåt. Större delen av intrigen i 
Dykungens dotter skulle på ett liknande sätt låta sig beskrivas som en obruten serie 
självgenererande, pingpongartade vedergällningshandlingar. Hämndens oavlåtliga 
rundgång innebär att gestalter förr eller senare drabbas av sina egna kompensatoriska 
handlingars konsekvenser. Den tragiska ironin förstärks ytterligare genom händelsernas 
symmetriska moment. Mojan som sviker sina föräldrar (12) blir på exakt samma sätt 
sviken av sitt eget bam (235). Flickan försöker med bönfallande mutor beveka sin mor 
som låst in sig i sin egen oåtkomliga värld (187). Inte långt senare befinner sig modem 
i precis samma situation: ”hon försökte förklara för flickan. Men det var att tala till 
väggen. Bakom det mörka ansiktet bodde en värld för sig” (219). Under sin 
pendelliknande kretsgång ökar romanens interpersonala synd ständigt i styrka. 
Gestalternas vedergällningar leder till missöden som vida överträffar utgångslägets 
ondska. Som ett svar på Elnas främmande blick (112) stänger gårdskarlen spjället för 
tidigt (118). Hämndens följder - kolosförgiftningsolyckan (117f) och gårdskarlens 
våldsamma skuldkänslor (118ff) - blir ojämförligt större än de sår den sneda blicken 
förorsakat (118ff). Besviken på flickans benmjölsarbete talar Mojan inte med henne. 
”Och av den orsaken” (187) uppskjuter flickan ”så länge hon kunde att gå hem efter 
arbetet” (187), vilket utlöser en lavin av katastrofer: den oönskade graviditeten, flykten 
till Stockholm, polisens razzior etc. På grund av denna oavbrutna degradering av 
diegesens mellanmänskliga energi får romanens intrig en fallande struktur. Dykungens 
dotter är på många plan en familjeroman, som med varierande utförlighet tematiserar 
fyra generationers öden. Varje ny generation aktualiserar i stor utsträckning den 
föregående generationens responsoriala synder men ger dem en lägre, våldsammare 
form. Mojans föräldrar är inte vana vid att tala med henne (20), medan hon själv 
bemöter sin dotter med en ond, aggressiv, ”vresig tystnad” (187). Mojan ligger med en 
främling, medan hennes dotter blir prostituerad. Flickans ”vargsida” (123) yttrar sig 
genom mobbning, medan hennes son blir massmördare. Romanens centrala spelplatser 
- en gård i det gamla landet (11), ett fattigkvarter i Kristianstad (52), en upplagd båt 
”nedanför Tanto” (209), en rättspsykiatrisk klinik (259) - skapar en adekvat diegetisk 
bakgrund åt denna nedåtgående handlingskurva.

Med utgångspunkt i idén om den interpersonala syndens oavbrutna cirkulation 
diskuterar Weil den effekt som utjämningen skapar hos vedergällningens utövare. På 
grund av sin energifrigörande mekanism, resonerar hon, lyckas kompensationen ge 
hämnaren ett slags katarsis. Hans första känsla efter den fullbordade retributionen är 
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befrielse, avspänning, lättnad.61 Men eftersom ingen kompensation förmår återupprätta 
en stabil balans och därmed göra slut på vedergällningarnas karmaliknande 
kedjereaktion, har katarsisupplevelsen en flyktig och illusorisk karaktär. Inte ens då 
hämnaren lyckas gripa, tortera och slå ihjäl sin verkliga bödel, njuter han någon solid 
frid. Hans lättnad är ond därför att den är fantiserad. I syndens monotona, oavlåtliga 
rundgång finns ingen reell förändring; ”tout y est imaginaire”.62

61 Jfr Weil, La Pesanteur, 16, 78.
62 Ibid, 75. Jfr även ibid, 17, 26ff; förfis La Source, 23ff, 28ff; förfis ”Ne recommenęons pas”, 256ff.
61 Weil, La Pesanteur, 13.
64 Jfr t ex Augustinus, Enarrationes in Psalmos 148,9 (PL 37,1943); Russell, The Devil, 217, 228, 246.
65 Jfr Weil, Attente de Dieu, 145; förfis La Pesanteur, 13.

En liknande verkan åstadkommer kompensationen i Dykungens dotter. Eftersom 
vedergällningshandlingama tillfälligt neutraliserar gravitationens tryck, kan de ge en 
viss känsla av befrielse. Mojan som i det gamla landet jämt har med de tyngsta sakema 
att göra - ”tunga åror” (20), ”blytunga nät” (20), de ”tyngsta” (20) arbetsuppgifterna 
etc - upplever sitt svek som ”en ofantlig lättnad” (12). Nedtyngd av oförrätter 
upptäcker hon att det ”gick lätt, så förunderligt lätt att svälja och blunda och neka” 
(19). Hennes beslut att anmäla dottem är ”lätt som en vindfläkt, lätt som att röra på 
läpparna” (221). Men samtidigt delar berättaren Weils skepsis till kompensationens 
förmåga att befria kroppen och själen från tyngdens ok. I La Pesanteur et la Grace 
beskriver Weil hur svårt det är att bli ”délivré de soi-méme”.63 Berättaren formulerar 
en sentens med likartad innebörd: ”Att slå sig ut ur sig själv går sällan” (176). 
Övertygad om människans hjälplöshet inför tyngdens permanens skildrar berättaren 
utjämningen som ett kortlivat och illusoriskt fenomen. De kompensatoriska 
handlingarna knyts genomgående till drömmar (86, 260), syner (154, 266), fantasier 
(96), berusningstillstånd (175f) och beskrivs med en rad pejorativ: ”eländig” (20), "fel" 
(254), ”kvävt, halvt” (222). Retributionens skenbarhet markeras också med ett helt 
spektrum av grammatiska medel: frågor (267), som om-konstruktioner (12, 266), 
modaliserande fenomenverb (254), attitydmarkerande gradadverb (222) etc. Den 
främsta måltavlan för berättarens demaskerande strategier är hämndutövarens 
lättnadskänsla. Den är ”som en lättnad” (235), ”ingen lättnad” (67), ond lättnad (235), 
klibbig lättnad (68, 222), en lättnad ”utan mening” (68) och ”utan sammanhang” (68). 
Även om lättnaden vid första förnimmelsen kan verka ”skimrande” (222), 
”bekymmerslös” (222), ”söt” (222), är den i verkligheten tung ”som sten” (68), lägger 
sig som ”snö över det mörka gröna” (68), faller som ”ett tärande skärande stenstoft” 
(222) på livets hud och söndrar ut blod (222). För att avslöja den kompensatoriska 
lättnadens destruktivitet utnyttjar berättaren konsekvent det substanslösa, privativa 
bildspråkets ambivalenta symboliska innebörd. Då exempelvis Mojan insett att hon 
måste ge sig av till staden, känner hon det ”som om hon gick på luft” (12) - i den 
kristna traditionen är det bl a Satan, ”fursten över luftens härsmakt” (Ef 2:2), som kan 
röra sig obehindrat i luftregionema.64 Enligt Weil är den kompensatoriska lättnaden 
ond och bedräglig inte minst därför att den ur kraftekonomisk synpunkt är olönsam. 
Genom att förbruka stora mängder energi förstör den inte bara den avspänningseffekt 
den försöker ge utan förorsakar också en själslig utmattning, som ytterligare ökar 
hämnarens tyngd.65 Mojan märker att hennes ”lättnad” (235) är så energikrävande att 
den gör henne trött:
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den var så ond att man inte kunde dröja i den mer än ett ögonblick, sedan måste den 
tänkas bort. Men bara detta att tänka bort den, vad det tog av tid och kraft. Så var 
hon numera trött och utmattad [...]. (235)

Både hos Simone Weil och i Dykungens dotter kostar den kompensatoriska lättnaden 
mer än vad den ger.



1.7 Överföringens typologi

Simone Weil formulerar inte bara generella lagar för syndens responsoriala kretsgång i 
stort utan också ett antal detaljerade överföringskategorier med mer begränsad 
räckvidd. Deras främsta uppgift är att systematisera kompensationens enorma 
formrikedom. Många av dessa specifika begrepp kastar ytterligare ljus över syndens 
komplexa cirkulation i Dykungens dotter.

I människomas värld, hävdar Weil, antar tyngdkraftens verkningar två huvud
former: synd och olycka.1 2 Med synd avser hon gravitationens etiska effekter. Hit hör 
alla typer av intenderade vedergällningsakter - både individuella övergrepp och kol
lektivt förtryck.' Som deras primära motor betraktas tyngdkraftens vanligaste uppen
barelseform inom etikens område: strävan efter styrka.3 Syndens tydligaste manifest
ation är våld.4 Med olycka menar Weil de etiskt neutrala fenomen kyrkofäderna brukar 
kalla adiafora: sjukdomar, naturkatastrofer etc. Som deras orsaker utpekar Weil både 
slumpen och de fysikaliska krafternas lagbundna samverkan. Våldets motsvarighet 
inom den objektiva olyckans sfär är lidandet.5 Weil betonar att både synden och 
olyckan skapar ojämvikt i det intersubjektiva fältet och framtvingar kompensatoriska 
handlingar. Då människan utsatts för våld söker hon utjämning genom att utföra en ny, 
symmetrisk våldsakt.6 Då hon drabbats av en olycka kan hon inte svara annat än genom 
att omsätta en rent fysikalisk process i en etisk handling. Det som inte varit synd utan 
”la simple souffrance”7 omsätts i våld. Syndens ständiga eskalering i det mellanmänsk
liga rummet beror enligt Weil inte bara på entropilagen - den interpersonala energins 
ständiga uttunning - utan också just på att det responsoriala syndomloppet ständigt 
tillförs nya synder genom att lidandet kontinuerligt omvandlas till våld.8

1 Jfr Weil, Attente de Dieu, 145.
2 Jfr Weil, La Pesanteur, 15ff, 75ff; Vetö, 40ff, 144ff.
3 Jfr t ex S Weil, ”Réflexions sur la barbarie (fragments)”, i: förf:s Écrits historiques et politiques, 64f; 

förf:s ”L’Europe en guerre pour la Tchécoslovaquie?”, i: ibid, 275ff; förf:s "Ne recommenęons pas”, 264f; 
förf:s Oppression, 88ff, 187ff och passim; förfis L'Enracinement, 293f, 306; förfis La Source, 18f. Se även 
Numminen, 48ff och passim: Blum & Seidler, 77, 194ff och passim: Winch, 144ff, 151 ff.

J Jfr S Weil, ”Ébauches de lettres”, i: förfis Écrits historiques et politiques, 109f; förfis ”Quelques 
Réflexions sur les origines de 1’hitlérisme”, i: ibid, 5lff; förfis La Source, 12ff, 21ff och passim; förfis 
Cahiers, I, 153f: förfis La Pesanteur, 90f; förfis Intuitions pré-chrétiennes, 75f. Se även Fraisse, 163ff; 
Blum & Seidler, 247ff; Vetö, 78ff: Muller, 137ff och passim.

5 Jfr S Weil, Pensées sans ordre concemant 1’amour de Dieu, Paris 1962, 85ff; förfis ”La Personne et le 
Sacré”, i: förfis Écrits de Londres et demiéres lettres, Paris 1957, 13ff: förfis La Pesanteur, 85ff; förfis 
Cahiers, II, 24f; förfis ”Ébauches de lettres”, 107. Se även Cabaud, 244ff: Blum & Seidler, 253.

6 Jfr t ex La Source, 26; förfis La Pesanteur, 16ff, 78f. Se även Blum & Seidler, 239.
7 Weil, La Pesanteur. 78.
# Jfr ibid, 16f, 78 och passim: förfis Attente de Dieu, 145f; förfis Cahiers, II, 24f. Se även Vetö, 65.

Att våld i Dykungens dotter föder nytt våld har redan visats. En annan viktig faktor 
bakom romanens syndcirkulation är lidandet. Gestalter drabbas av olika slags olyckor 
som ofrånkomligen leder till retributiva våldshandlingar. Gårdskarlens lidande efter 
Veras död exempelvis resulterar i ett aggressivt beteende mot flickan: han ser på henne 
med ”hat” (175), bemöter allt hon gör med att ”knyta händerna i maktlös stickande 
vrede” (175) och utsätter henne slutligen för ett brutalt fysiskt övergrepp (178). 
Våldshandlingens retributiva karaktär markeras genom ett par explicita kopplingar 
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mellan Veras död och gårdskarlens aggressivitet. Han ändrar sina känslor för flickan 
”efter barnets död” (170), retas av att hon äter mat som ”den lilla döda så väl behövt” 
(170), kan inte förstå varför ”detta djur fick leva medan den lilla hade måste dö” (175). 
Alla olyckor i Dykungens dotter - Julius blindhet (1 lf), Elnas död (117f), den gravida 
Mojans feberattacker (143) etc - resulterar mer eller mindre direkt i liknande 
kompensatoriska handlingar. Weil betonar att lidandet, så fort det förvandlats till 
retributiv akt, börjar spridas enligt syndcirkulationens gängse lagar. Akten alstrar nya 
och nya vedergällningar, som förr eller senare återvänder till olyckans offer och ökar 
lidandets plågor.9 En likartad kedja av retributiva akter sätts i gång av romanens 
olyckor. Gårdskarlens våldshandling resulterar i flickans flykt, i Mojans vresiga 
tystnad och i folkets förebrående blickar; alla dessa konsekvenser slår i sista hand mot 
honom själv och intensifierar hans inre plågor.

’ Jfr Weil, La Pesanteur, 75ff; förf:s Attente de Dieu, 145f. Se även McLellan, 214ff.
10 Weil, Attente de Dieu, 145.
11 Ibid.
12 Jfr t ex G Fohrer, Das Buch Hiob, Gutersloh 1963, 548ff; M H Pope, Job. Introduction, Translation 

and Notes, Garden City (3) 1985, XVIIff; M Greenberg, ”Job”, i: The Literary Guide to the Bibie, red R 
Alter & F Kermode, London 1987, 284ff.

13 Weil, Attente de Dieu, 145.

Weil påpekar att olyckan aldrig är ensam om att producera en kompensatorisk 
vedergällningshandling. Så fort den trängt in i jagets inre, ingår den en pakt med 
synden. Det människan reellt upplever är ”ni souffrance ni péché” utan ’Tun et 1’autre 
å la fois, la racine commune aux deux”. Hon kan inte separera dem från varandra annat 
än ”abstraitement et par reflexion”.10 Samma sorts ”mélange indistinct des deux”11 12 13 
ligger bakom syndens kompensatoriska rundgång i Dykungens dotter. I sin stora 
klagosång (161f) tematiserar gårdskarlen både synden (de andras skratt, hans egen 
tyngande skuld) och olyckan (Veras dödssjukdom, jämvintem). Genom en hel 
uppsättning grepp - pendlande mellan faderns och barnets nödsituation, parallellismer, 
upprepningar, avsaknad av skiljetecken och andra särskiljande språkmarkörer, 
intertextuella referenser till Job som aktualiserar både lidandets och syndens 
problematik1- - formar sig lamentationema till en anklagelse mot en enda fientlig 
makt, som förenar tyngdkraftens bägge verkningsformer. Då gårdskarlen så 
småningom hämnas på flickan är hans retribution en produkt såväl av det objektiva, 
etiskt indifferenta som av det subjektiva, skuldgenererande trycket. Romanens berättare 
binder ihop lidande och synd mycket starkare än Weil själv. Medan Weil menar att 
människan utanför sig själv förnimmer ondskan ”sous deux formes distinctes, 
souffrance et péché”1 , framstår i Dykungens dotter olycka och synd som tätt 
sammanvuxna med varandra till och med för berättarens icke-fokaliserade blick. 
Romanen förankrar alla sjukdomar och katastrofer så starkt i det mellanmänskliga 
samspelet, att de blir till fasta element i den kompensatoriska pendelrörelsens logik. 
Elnas kolosförgiftning är visserligen en olycka, men den föregås av hennes främmande 
blick (112) och gårdskarlens retributiva mothandling (118). Mojans sjukdom och 
hennes förtidiga förlossning har sin direkta orsak i sankmarkemas ”febrar” (142) men 
kopplas likaså till gårdskarlens kompensatoriska våldshandling, som får henne att 
känna ”som om barnet hade slutat finnas till i henne” (141). De gånger berättaren 
använder orden olycka (118) och olycklig (bl a 16, 209, 252) avser de inte ett rent 
lidande i weilsk mening utan en oskiljaktig hybrid av lidande och synd.
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På samma sätt som vedergällningen drivs fram av två ojämviktsfenomen - synd och 
olycka - kan den också riktas mot två typer av objekt: en annan människa och ett ting. 
Att den inanimata världen dras in i syndens kompensatoriska rundgång har enligt Weil 
sin förklaring i att tingen i likhet med människorna är bärare av en energi, som kan 
lindra den nedtyngdes lidande.14 Denna frälsningspotential lagras först och främst i 
skapelsens skönhet, måttfullhet och harmoni, som bildar en direkt motsvarighet till den 
etiska sfärens jämviktsordning.15 Kärleken till världens skönhet och kärleken till nästan 
betraktar Weil som två djupt besläktade fenomen.16 Då den lidande vägrar att bejaka 
sin smärta och återföra den ”å un point”17 utan i stället försöker kompensera den med 
hjälp av universums energi, sätter han i gång en cirkulation som liknar den 
interpersonala retributionens kretslopp. Så fort han befrias från tyngdkraftens tryck, 
upplever han en sorts inre lättnad.18 Överförd på omvärlden förvanskar hans ”misére”19 
inte tingen i sig utan ”les rapports des choses”20, de proportioner som gör skapelsen 
vacker.'1 22 Då tingen i hans ögon blivit ”laides et souillées” , ger de honom tillbaka det 
onda han lagt in i dem. Åsynen av den nedsölade, deformerade världen väcker i honom 
en smärta, ojämförligt större än det elände han med hjälp av skapelsen försökt befria 
sig från. Precis som den intersubjektiva utjämningen visar sig överföringen av energi
underskottet på tingen ge en avspänning som är efemär, skenbar och framför allt 
olönsam; dess enda verkliga resultat är energiförlust.23

14 Jfr Weil, La Pesanteur, 15ff, 78f; förf:s Attente de Dieu, 145f.
15 Jfr S Weil, ”En quoi consiste F Inspiration occitanienne?”, i: förf:s Écrits historiques et politiques, 81; 

förf:s ”Fragments et notes”, i: förf:s Écrits de Londres, 173f; förf:s Connaissance sumaturelle, 15, 19, 28, 
89, 188f och passim; förf:s La Pesanteur, 15ff, 149ff; förf:s Intuitions pré-chrétiennes, 37ff, 157ff och 
passim; förf:s Cahiers, II, 67, 153f, 257. Se även P Sherry, "Simone Weil on Beauty”, i: Simone WeiPs 
Philosophy of Culture, red R H Bell, Cambridge 1993, 260ff; Winch, 164ff, 174; K Epting, ”Le Beau”, i: 
Simone Weil. Philosophe, historienne et mystique, 245ff.

16 Jfr Weil, Attente de Dieu, 128ff; förf:s Cahiers, II, 293f; förf:s "La Personne”, 36f. Se även Winch, 
177f.

17 Weil, La Pesanteur, 16. Jfr ibid, 20f, 79, 151 och passim; förf:s Connaissance sumaturelle, 176; 
förf:s "En quoi consiste”, 81; förf:s Cahiers, II, 24f; förfis Attente de Dieu, 117ff, 128, 131f, 134 och 
passim.

18 Jfr Weil, La Pesanteur, 16.
19 Ibid, 144. Jfr även förfis Attente de Dieu, 145f.
20 Weil, La Pesanteur, 79.
21 Jfr Weil, Connaissance sumaturelle, 89; förfis La Pesanteur, 145, 152; förfis Attente de Dieu, 120f, 

128, 137; förfis Intuitions pré-chrétiennes, 37ff, 157ff.
22 Weil, Attente de Dieu, 145.
23 Jfr ibid, 120f, 124, 137, 144f. Se även Winch, 174ff.

Att romangestalterna i sina kompensationsprojekt inte bara använder sig av sina 
medmänniskor utan också av tingen demonstrerar inte minst ingångsscenen. Den 
vandrande kvinnan är nedtyngd av ett smärtfullt minne, som hon ”förbjuder sig” (8) att 
återföra på dess reella orsak. Tyngden projiceras i stället på landskapet, och förvanskar 
inte tingen i sig utan proportionerna mellan dem. Mojan varseblir samma föremål som 
den icke-fokaliserade berättaren - sol, hav, skog etc - men är blind för deras inne
boende harmoni: ”För tomt, för ljust, för klart allt. Verkligheten var annan” (8). Över
föringens resultat blir paradoxalt nog en påtaglig ökning av Mojans gravitationskraft. 
Hennes tyngd genererar en närmast kosmisk bild av ett väldigt månhav, som tungt 
vänder sig i hennes inre och får henne att handlöst falla ”utför” (9). Enligt samma 
skapelsebesudlande schema förlöper många av romanens kompensationsakter. I den 
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folkliga lamentationen, en genre som intar en viktig plats bland romanens polyfona 
arketexter, brukar naturen frivilligt ansluta sig till den klagandes sorg: skogarna böjer 
sig ned till marken, blommorna vissnar, solen upphör att ge värme, de milda vår
vindarna stannar hemma.24 Även i Dykungens dotter kan skapelsen ibland solidarisera 
sig med den lidande (t ex 104, 156), men mycket oftare är det den lidande själv som i 
kompensatoriskt syfte orenar den yppiga, blomstrande naturen med sin egen smärta. 
Trots att det är ”vår” (175), ”ljusa juni” (68), ”sommar” (141), förmår romanens 
plågade gestalter inte se annat än ”mörker” (175), ”snö” (68), ”rasslande löv” (68), 
”[tjrasiga ting” (68), ”isigt kritigt” (68), ”bländande tungt ljus” (43). Weil observerar 
att inte ens ”les lieux mémes ou nous sommes, le milieu méme ou nous vivons”* 25 
skonas från människans retributiva praxis. En fängelsecell, en sjukhussal, en fabriks
lokal, ett vardagsrum - alla samlar dag efter dag på sig människans överförda smuts 
och blir med tiden så starkt präglade av det onda att de endast förmår väcka hennes hat 
och avsky.26 27 28 I Dykungens dotter underkastas gestalternas närmiljöer samma föroren- 
ingsprocess. Bostäder luktar ”illa” (131), ”dy” (137), ”en mördares rum” (131), samlar 
upp ”slask” (167), ”grums” (167), ”smuts” (55), är dödsansatta (141), ”dödstysta” 
(176, jfr 117), iskalla (117), instängda (176), ”gråtande” (257). Allt i dem - ”vrår” 
(257), ”dörrar, fönster, dörrgläntor” (119) - besmittas av mörker och död. Den smuts 
som dag efter dag lagrats i bostäderna retumeras så småningom till hyresgästerna och 
väcker deras kvävande ensamhetskänsla (131), ”illamående” (176), ”skuld” (131), 
”skräck” (131), ”pina” (257). Majoriteten av diegesens interiörer - dykungens fäng
elsecell (38), fabrikssalama på Yllan (73ff), skolans klassrum (149f), Malmös klibbiga 
hotellrum (231) etc - är enligt detta mönster indragna i smutsens kretslopp.

29 Jfr Mahler, 196, 209f, 58lff; Alexiou, 67, 70.
25 Weil, Attente de Dieu, 145.
26 Jfr ibid.
27 Jfr Weil, La Source, 13ff, 19 och passim; förf:s ”Réflexions sur la barbarie”, 64f; förf:s Attente de 

Dieu, 102ff; förf:s Oppression, 9lff. Se även McLellan, 288; Winch, 77ff.
28 Weil, La Pesanteur, 77. Jfr även förf:s Attente de Dieu, 103.
29 Ibid, 107.

Liksom utjämningen drivs fram av två kraftformer och riktas mot två klasser av 
objekt, framalstrar den också två typer av verklighetsförvrängande fantasier. Med 
hänvisning till jämviktsmekaniken betonar Weil att kompensationen aldrig kan uppstå 
mellan två jämbördiga individer utan är en produkt av ett spänningsförhållande mellan 
starkast och svagast."7 I enlighet med dynamikens lag om verkan och återverkan löper 
den utjämnande syndtransmissionen i två riktningar: från den starkaste till den svagaste 
och tvärtom. Eftersom de båda förloppen bygger på olika energiförhållanden, lyder de 
var sin speciella logik. Huvudprincipen i överföringen från den starkaste till den 
svagaste är enligt Weil förakt. På grund av sitt energiöverskott, resonerar hon, tror sig 
den starkaste inte behöva följa de allmänna mellanmänskliga samlevnadsnormema utan 
påtvingar det intersubjektiva fältet sina egna arbiträra villkor. Med denna falska 
ordning i blicken uppfattar han inte sin kompensatoriska handling som en 
orättfärdighet utan som en naturnödvändighet och ”une sorte de devoir”. En direkt 
konsekvens av hans etiska avtrubbning blir att han drabbas av ett slags blindhet för 
kompensationens offer. Weil betonar att det som en människa främst är skyldig sin 
nästa är uppmärksamhet. Att uppmärksamma sin medmänniska innebär att se henne 
som ”la personne humaine”29 och lyssna på hennes röst så som ”on écoute une 
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parole”.30 Då den svagaste underkastats den starkastes demagogiska lagar, förklarar 
Weil, slutar han att existera i sin övermans ögon. Precis som prästen och leviten i 
liknelsen om den barmhärtige samariten (Luk 10:25ff)31 knappast märker den liggande 
och ”quelques minutes plus tard ne savent méme pas qu’ils 1’ont aperęue”32, är den 
svagaste oigenkännlig, ”invisible”, ”anonyme”, ”sans nom”33 för den starkastes blick.34 
Just en sådan form av personal blindhet kallar Weil förakt: ”Le mépris est le contraire 
de 1’attention”.35 Hur verklighetsfrämmande föraktet än är, resulterar det i ytterst reella 
kompensatoriska handlingar. Eftersom den starkaste upplever sitt beteende som ett 
uttryck för naturnödvändighet eller högre rättfärdighet och inte bekymrar sig om 
överföringens offer, behöver hans vedergällning inga förfinande förklädnader utan 
framträder som naken aggressivitet: vrede, misshandel, brutala befallningar, 
förslavande, förstörelse, mord etc.36

30 Ibid, 110. Jfr även ibid, lOOff; R H Bell, ”Reading Simone Weil on Rights, Justice, and Love”, i: 
Simone Weil’s Philosophy ofCulture, 214ff; förf:s Simone Weil, 47ff; Winch, 1 lf, 105f, 160f och passim.

31 Jfr Jeremias, 200ff; Linnemann, 57ff.
32 Weil, Attente de Dieu, 107.
33 Ibid, 107, 109; förf:s Oppression, 192.
34 Jfr S Weil, ”Réponse ä une question d’Alain", i: förf:s Écrits historiques et politiques, 244ff; förf:s 

Attente de Dieu, 103ff; förf:s La Source, 13ff; Bell, Simone Weil, 47 ff; Blum & Seidler, 225ff; Numminen, 
7lf; Winch, 106.

35 Weil, Attente de Dieu, 113. Jfr även förf:s Oppression, 191.
36 Jfr Weil, Attente de Dieu, 102ff; förf:s La Pesanteur, 15ff, 78; förf:s Cahiers, II, 24f; förf:s 

Oppression, 91; förf:s ”En quoi consiste”, 79f; förf;s ”Réponse”, 245f. Se även Vetö, 78ff; Blum & Seidler, 
247ff.

37 Weil, La Pesanteur, 11.
38 Weil noterar att samma mekanism paradoxalt nog kan hjälpa den svagaste att ”conserver sa dignité" 

(förf:s La Pesanteur, 158). Just i detta värdighetsförsvarande syfte används föraktets vapen av flickan, då 
hon ansatts av ”gårdens starkaste” (154).

39 Trotzig, Ett landskap, 88.

De starkastes kompensatoriska beteende i Dykungens dotter har många likheter med 
de mekanismer Weil observerar. Gestalter som tillfälligtvis förfogar över ett visst 
energiöverskott är oftast blinda för vedergällningens etiska halt. Maktövertaget slår ut 
deras empatiförmåga och gör dem märkligt stela och svala. Under sina retributiva 
handlingar rör de sig ”som en maskin” (177), bär en orörlig mask (187), har 
”stenhjärta” (235), agerar ”utan att darra på ögonhåren” (89) och ”utan att ha några 
känslor alls” (235). Weil hävdar att brottet som offret känner inom sig ”n’est pas 
sensible” för bödeln.37 På ett liknande sätt upptäcker flickan att ”bara hon inte kände 
efter, bara hon liksom skiljde sig från sig själv - gick det utmärkt att bli den starkaste” 
(122f); hennes insikt omformuleras till en allmän sentens, som anförs vid två olika 
tillfällen i texten (123, 154).38 Tomrummet efter det förträngda samvetet brukar de 
starkaste fylla med ett slags skenbar, förvrängd rättfärdighet. Mojan framträder som 
”ytterst moralisk” (82), då hon utdelar sina retributiva slag och intalar sig att hon 
anmäler flickan ”[f]ör allas deras skull” (222). Både hennes och andras kompens
atoriska övergrepp maskeras av ”skeva förklaringar” (222), ”ur det egna hjärtat fram
tvingade och framvridna tillåtelser” (222), ”alltför klara” (90) domstolsbeslut etc. Sam
tidigt som romanens bödlar neutraliserar vedergällningens etiska innebörd gör de sig 
blinda för hämndaktens objekt. I Ett landskap konstaterar Trotzig att synden ”kan 
sammanfattas i det som Simone Weil kallar 'ouppmärksamheten’”.39 De starkaste i 
Dykungens dotter förses med många av ouppmärksamhetens typiska komponenter. De 
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ser på sin medmänniska ”som om de inte alls såg just henne” (59). Hon slutar ”finnas 
till” (141) i deras ögon, blir ”en okänd” (82), reduceras till en ”skugga” (176, jfr 140), 
”försvinner som en bubbla” (127), dunstar bort som ”en våt fläck” (127), skingras ”i ett 
dis” (154). Berättaren håller sig till Weils vokabulär och kallar detta avpersonifierande 
synsätt, som gör den betraktade personen ”ingenting värd” (110), för ”förakt” (110). 
Då bödeln genom sitt förakt gjort sig stum för offrets klagorop, antar hans styrka 
formen av en hejdlös, okamouflerad aggressivitet (t ex 176, 187, 202). Weil observerar 
att den starkastes våld sårar minst lika smärtfullt då det kläs i språk som då det 
verkställs i handling.40 De starkaste i Dykungens dotter använder språkligt våld lika 
ofta som fysisk misshandel. De bemöter de svagaste med ”vresig tystnad” (187), 
klandrar dem ”hårt och högljutt” (82), öser förödmjukande ”utskällningar” (36), ”stick
ord” (81), ”skällsord” (81) över dem, avvisar dem med ”bristfärdigt skrikiga” (89) 
röster, mobbar dem med alla slags öknamn: ”tattarfia” (79), ”’[...] fetasoa [...]”’ (93), 
”fyllejon fyllehounn gris gris griiis!” (110) etc. Sådana språkliga övergrepp resulterar i 
samma fysiska lidande som det rent kroppsliga våldet (83).

40 Jfr Weil, La Pesanteur, 12f; förf:s Attente de Dieu, 114.
41 Jfr ibid, 108.
42 Weil, L'Enracinement, 221. Jfr ibid, 216ff.
43 Weil, La Pesanteur, 18.
44 Jfr Weil, Attente de Dieu, 108; förf:s La Pesanteur, 18.
45 Jfr Weil, Cahiers, 1, 25; förf:s La Pesanteur, 157f; förf:s Oppression, 190f; förf:s ”Quelques 

Réflexions sur les origines de 1’hitlérisme”, 47ff. Se även McLellan, 286.
46 Weil, Attente de Dieu, 108. Jfr även förf:s La Pesanteur, 158, där denna form av överföring kallas för 

”un mensonge” och ’Tillusion”.

Liksom den starkastes kompensationsmekanik regleras av förakt, har överföringen i 
den andra riktningen sin grundprincip i identifikation. Slavarna strävar på samma vis 
som deras herre efter styrka, men - menar Weil - eftersom de lider av energiunderskott 
är deras maktlystnad i mycket högre grad än hans hänvisad till fantasin.41 Ett fall som 
Weil får möjlighet att studera närmare är fransmännens benägenhet att neutralisera den 
nationella förnedringen under den tyska ockupationen med erinringar om ”la grandeur 
historique de la France”.42 Favoritämnet i sådana kompensatoriska önskedrömmar 
brukar vara bödeln själv. Då den besegrade, förklarar Weil, upptäcker att han med sin 
låga energihalt aldrig skulle kunna realisera ”1’absolu”43, projicerar han det absoluta på 
segraren. Bilden av den idealiserade henen ersätter i hans förnedrade själ den energi 
han själv saknar.44 45 46 För att tillägna sig drömbildens energipotential utvecklar han en rad 
imitativa överföringsstrategier: han beundrar den starkaste, smickrar honom, ställer sig 
villigt i hans tjänst, försöker väcka hans medkänsla och härmar hans retributiva 
beteendemönster. Genom att ga in i herrens roll vinner han ”une force imaginaire” , 
en helt fiktiv energi, som han tror gör det lättare för honom att bemästra hans tyngande 
hjälplöshet.

Offren i Dykungens dotter mobiliserar en kompensatorisk teknik av detta slag. De 
har för lite mod (110), känner sig alltför ”svaga och suddiga” (82), blir för mjuka i 
”kropp och själ” (92) för att kunna ge sina bödlar ett reellt motstånd. Därför försöker 
de ”muta” (110) fienderna, underhåller dem med ”löjliga ting” (110), tilltalar dem med 
en ”alltför söt” (222) röst. Den svagastes vanligaste försvarsstrategi i romanen är en 
imitation av den starkastes beteendemönster. Mojan reagerar på folkets ”stickord” (81) 
med att försöka bli ”som alla andra, en av alla, med alla” (81), döma och fördöma ”i



II. 1.7 Överföringens ty połogi 223

samstämmighet med alla” (81), orera ”om vem som hade sett otuktigt efter vem” (82) 
etc. Detta imitativa förfarande blir som ett ”skydd” (81), ”en mur” (81), en 
”osynlighetskappa” (81), som döljer hennes svaghet och förser henne med ett slags 
”makt” (82). Weil observerar att offret i regel imiterar bödelns agerande genom att inta 
en föraktfull attityd gentemot dem som är ännu svagare: den älskade slår mot den som 
älskar, föräldrarna mot sina bam, den anställde mot den som står ännu längre ned i 
tjänstehierarkin. I Dykungens dotter används samma imitativa metod. Romanens 
förtryckta härmar sina förtryckare genom att tyrannisera ”vem helst de kunde få tag om 
nacken på” (186). Mojan försöker ”försvara sig” (41) mot de starkastes övermakt 
genom att vara hård mot sin dotter (t ex 132). Gårdens bam som utsätts för de vuxnas 
”uppfostrande örfilar” (110) har ”ett omedgörligt sinne för det svaga” (110) i 
gårdskarlen. Att alla sådana imitativa gester endast kan ge en imaginär kraft 
framkommer enligt Weil särskilt tydligt i de situationer då den absolutiserade starkaste 
inte lever upp till sin maktroll. Det människan söker hos sin omgivning, förklarar Weil, 
bestäms av tyngdkraftens effekter i henne själv; det hon får av sina medmänniskor 
däremot av tyngdkraftens effekter i dem. Eftersom de båda energinivåema i regel inte 
sammanfaller, brukar denna typ av kompensatoriska procedurer sluta i ett misslyck
ande.47 48 Enligt denna sorts manus förlöper bl a gårdskarlens och Mojans korta äkten
skapslycka. Gårdskarlen som är ”bara svaghet” (112) ser i Mojan den starkaste och 
bemöter henne på den svagastes typiska vis: han tittar på henne med ”tiggande” (132) 
ögon, vill ”stå till tjänst” (132), tror att hon ska ”ta hans skuld ifrån honom och göra 
allt nytt” (140). Men hon lever inte upp till denna roll, eftersom hon själv kämpar mot 
en övermäktig fiende (140) och behöver en hjälpare som hon hoppas gårdskarlen kan 
bli: ”Kom och hjälp. Goda människa Hjälp” (134). Eftersom ingen av dem är 
tillräckligt stark för att tillgodose den andras behov, förblir de ensamma i sin egen 
kamp och ger varandra endast ett illusoriskt skydd. Den variabla interna fokaliseringen 
och kontrasten mellan fysisk närhet och psykisk oåtkomlighet framhäver effektivt det 
imaginära i deras kompensatoriska projekt.

47 Jfr Weil, Attente de Dieu, 11 lf; förf:s La Pesanteur, 15f, 78; förf:s ”Réponse”, 245f.
48 Jfr Weil, La Pesanteur, 11.
49 Ibid, 15.
50 Jfr Weil, Cahiers, II, 24f; förf:s La Pesanteur, 17.

Weil framhåller att syndens ständiga kretsgång konstituerar en zon som genom att 
ge de retributiva cirkulationslagama en extrem form delvis upphäver deras giltighet 
och skapar sin egen autonoma ordning. De flesta individer intar, noterar hon, ett slags 
mellanposition på människosläktets generella energikarta. Då de utsatts för en 
vedergällning av någon som är starkare än de, kan de alltid hitta en svagare som duger 
som överföringens syndabock. Men hur beter sig den ”qui est tout en bas, que personne 
ne plaint, qui n'a le pouvoir de maltraiter personne”?4’ I sin diskussion kring syndens 
responsoriala rundgång formulerar Weil ett antal cirkulationslagar som gäller just för 
den absolut svagaste. Trots att de utarbetats i olika sammanhang och använder sig av 
varierande språkbruk, ger de en relativt enhetlig bild av ondskans kretslopp bland de 
hårdast drabbade. På flera punkter återger Weil syndtransmissionens specificitet bland 
de ytterst svaga med rent kvantitativa modifikationer av de generella utjämnings- 
lagama. Medan alla, menar hon, i viss utsträckning kompenserar tyngdkraftens verkan 
med att utföra låga handlingar, tvingas de som lider av ett extremt energideficit att ägna 
sig åt det allra lägsta och ömkligaste.50 Medan var och en i viss mån överför det onda 
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på tingen, blir den som inte har tillräckligt med kraft för att angripa andra helt hänvisad 
till att skada "la representation de 1’univers en soi".51 Medan det intersubjektiva fältets 
samtliga aktörer på olika sätt besudlas av den cirkulerande ondskan, förvandlas de 
lägsta som inte kan hitta någon syndabock till en sorts förtätad, inkarnerad smuts.52 
Men på åtminstone en väsentlig punkt, inskärper Weil, leder dessa kvantitativa 
skillnader till en obotlig kvalitetsändring i syndens retributiva kretsgång. Då klyftan 
mellan den starkaste och den svagaste når ett visst gränsvärde, utsätts den svagaste för 
ett sådant extremt förakt att han helt förlorar sin personalitet och reduceras ”å 1’état de 
matiére”.53

51 Ibid, 16.
52 Jfr Weil, Attente de Dieu, 114: förf:s La Pesanteur, 15.
53 Weil, Attente de Dieu, 104. Jfr ibid, 103ff; förf:s Cahiers, II, 24f; förf:s La Source, 12ff; förf:s 

Oppression, 191, 219; förf:s La Pesanteur, 14, 157f; förf:s "Ne recommenęons pas”, 264; förf:s "La 
Personne”, 13ff. Se även Blum & Seidler, 145, 225ff; Numminen, 66, 7lf; Winch, 106; Cabaud, 246f.

54 Weil, Attente de Dieu, 116. Jfr även ibid, 113: förf:s Cahiers, II, 24f; Vetö, 77.
” Jfr t ex Weil, Attente de Dieu, 114; förf:s La Pesanteur, 15.
56 Weil, Attente de Dieu, 104. Jfr även förf:s Oppression, 218; förf:s ”Quelques Réflexions sur les 

origines de rhitlérisme”, 48; Cobaut, 246f; L Reinhardt, ”Les Besoins de l'åme”, i: Simone Weil. 
Philosophe, historienne et mystique, 201 ff.

I digressionen om samhällets ordning nämner berättaren i Dykungens dotter dem 
som står längst ned och ”egentligen var oanvändbara” (186). Till denna kategori räknar 
han också flickan: ”1 detta samhälle var flickan en av de lägre” (186). Både hennes och 
de övriga gestalternas plats i det interpersonala fältet beskrivs genomgående med 
liknande pejorativt färgade komparativ- och superlativkonstruktioner: ”den sista av 
alla” (53), ”underst” (123), ”längst utifrån landet” (150), ”sista huset innan 
stadsgränsen” (71), ”[mjitt i övergivnaste mörkret” (211), ”i den yttersta ensamhet” 
(50), ”mer natt än på något annat ställe i världen” (38) etc. Handlingen placeras alltså i 
det intersubjektiva rummets periferi bland syndcirkulationens svagaste, mest utstötta 
aktörer. Dykungens dotter aktualiserar flera av de lagar som enligt Weil reglerar den 
retributiva dynamiken i denna specifika zon. Under inverkan av tyngdkraftens yttersta 
tryck tvingas romanens ”mycket eländiga” (209) att utföra det extremt låga, ”sådant 
som inte gick att nämna” (54). Till Weils exempel på sådana ömkliga handlingar hör 
både en kycklingstöld och prostitution, det senare ett fenomen som bär ”la couleur 
méme de 1’enfer”.541 Dykungens dotter går ”många alldeles förkomna människor” (54) 
omkring och försöker ”sälja stulna skosnören för fem öre eller ett” (54), och i likhet 
med många andra ”flickor” (230) tjänar flickan ”sitt uppehälle” (209) genom att ”bre ut 
benen” (209). Eftersom romanens lägsta ständigt utsätts för de starkastes besudlande 
blickar, som de inte kan återgälda med en motsvarande renande transmissionshandling, 
ackumulerar de utomordentligt mycket smuts. Weil beskriver hur den svagaste genom 
syndens cirkulation förvandlas till dy och avfall.55 I Dykungens dotter blir Mojan och 
hennes likar till ”avfall” (51, 81, 186), ”besk dy” (127), ”träsk” (59), ”lera” (231), 
”jordstoft” (51), ”gift” (59), ”kärrvatten” (59), ”bottensediment” (51) etc. Denna 
massiva hyperbolisering av syndomloppets vanliga kategorier resulterar i att romanens 
svagaste fråntas sin mänskliga individualitet och får materiens status. För att illustrera 
det yttersta föraktets materialiserande verkan citerar Weil den antika sentensen ’”Un 
homme perd la moitié de son äme le jour ou il devient esclave’”.56 Även i Dykungens 
dotter medför den yttersta ouppmärksamheten att själen går förlorad. Så fort berättaren 
placerat flickan bland ”de lägre” (186), förklarar han vad denna position innebär: ”Hon 
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och andra av hennes sort sågs egentligen ännu vid denna tid som ett slags djur. Hade 
hon själ?” (186). Weil jämför det själsberövade offret med ”une pierre”, ”un peu de 
chair nue”, ett trögt, livlöst ting.57 I Dykungens dotter förvandlas den svagaste i den 
starkastes föraktfulla blickfält till ett ”darrande ting” (235), ”en mörk smetig klump” 
(60), ”ett ytterligt fattigt vrak” (86), ”ett nyss dött djur” (66). Reducerat till passiv 
materia kan det extrema föraktets offer motståndslöst underordnas syndcirkulationens 
dynamik.

57 Weil, Attente de Dieu, 104, 107. Jfr ibid, 106; förf:s La Source, 13, 15f och passim.





2 Den sociala synden

2.1 Den havererade gemenskapen

Den arketypiska ingångsscenen i Dykungens dotter ställer diadiska jag-du-förhållanden 
i fokus, men den rymmer också en antydan om en annan sorts mellanmänskliga 
relationer. Redan i passagens första stycke uppger berättaren att den vandrande 
kvinnan kommer ”utifrån yttersta landsbygden” (7) och är på väg ”till staden” (7). De 
båda stationerna knyts så småningom till olika människokollektiv: ”folk” (10), 
”gårdarna” (10), ”stora skaror” (10) etc. Öppningsscenen kompletterar Mojans 
dialogiska intersubjektivitet med en socialt-samhällelig dimension.

Berättaren tilldelar den sociala aspekten en viktig plats i gestalternas mellanmänsk
liga dynamik. Om hans samhällsintresse vittnar inte minst utformningen av romanens 
intrig. Dykungens dotter innehåller relativt få renodlat diadiska dialogsituationer. Långt 
mycket oftare realiseras individernas intersubjektivitet genom olika typer av större 
gemenskaper: familjen, gården, skolan, fabriken etc. Till och med då gestalter bryter 
sig loss från sina sociala miljöer, kommer de automatiskt att infogas i nya kollektiv. 
Flickan som flyr från gården och benmjölet slår sig ned bland ”många hemlösa och 
underliga” (209) i Stockholm. Dykungen som genom ett domstolsbeslut utestängts från 
livet i ”de stora dånande människokrossande hamnarna” (36) spärras in i en väldig 
fängelsebyggnad, där ”varelser skrikande eller apatiska sakta formas till sten bland 
stenar” (25). Inte ens de passager som starkast fokuserar interpersonala jag-du- 
relationer lämnar det sociala perspektivet åt sidan. Skildringen av flickans och pojkens 
dialogiska samvaro exempelvis avbryts gång på gång av icke-fokaliserade inslag, som 
tematiserar hotet från det institutionaliserade samhället (213f, 219).

Berättarens sociala intresse manifesteras även via andra narrativa och språkliga 
kanaler i Dykungens dotter. De miljöer som skapar gemenskapslivets spatiala 
inramning - gården, fängelset, skolan, fabriken etc - får en exponerad position i 
diegesen och aktualiseras genom både scener, summeringar och vanliga deskriptiva 
pauser. Många av de romanpassager som i koncentrerad, parabelaktig form 
sammanfattar människans antropologiska villkor - den pseudoiterativa framställningen 
av barnens liv på gården är ett typiskt exempel (89ff) - tematiserar varken den solitära 
individen eller de intima jag-du-relationema utan kollektivets samvaro. Berättaren 
nöjer sig inte med att skildra samhällets lagar indirekt genom att omsätta dem i 
diegesens värld utan tematiserar dem explicit i ett antal sentenser, kommentarer och 
digressioner. Utmärkande för romanens språk är ett flöde av kollektiver: ”flock” (151), 
”folk” (274), ”folkslag” (89), ”arbetsarmé” (26), ”folkmassa” (32), ”människohav” 
(274) etc. En kollektiv betydelse ges även många appellativer och egennamn: ”gården” 
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(89), ”brygghuset” (82), ”Yllan” (81), ”Mobilia” (274) etc. Romantextens pluralformer 
åsyftar långt oftare större människogrupper än diadiska jag-du-par.

Denna starka socialisering av romanens mellanmänskliga relationer äger en viktig 
intertext i den modema katolska antropologin. Många nyare katolska teologer påpekar 
att en stor del av den personalistiskt influerade dialogteorin helt privatiserar de 
mellanmänskliga relationerna - möjligen ett uttryck för en underliggande politisk 
konservatism - och därmed gör sig blind för en väsentlig aspekt av jagets 
intersubjektiva dynamik.1 2 Gud skapar människan inte bara som en partner för intima, 
exklusiva jag-du-relationer utan, menar dessa kritiska teologer, också - och framför allt 
- som en social varelse, som realiserar sin personala potential genom att delta i 
samhällets olika gemenskaper; hennes ’”Ich-Du-Beziehung’” manifesterar sig i ”'Wir- 
Gemeinschaft,’, ~ Denna kollektivistiska syn på människans intersubjektivitet genom
syrar inte bara en ansenlig del av den relationsinriktade katolska antropologin utan 
också åtskilliga officiella kyrkliga encyklikor liksom Vaticanum II:s tongivande doku
ment. Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes exempelvis utser ”hela den mänskliga 
familjen”3 till sin adressat, upptar nybildningen ”socialisatio”4 i sitt ordförråd och låter 
kapitlet om den enskildes personala dignitet direkt följas av ett kapitel med den talande 
titeln ”De hominum communitate”.5

1 Jfr t ex T Strohm, Theologie im Schatten politischer Romantik. Eine wissenschafts-soziologische 
Anfrage an die Theologie Friedrich Gogartens, MUnchen 1970, 164f; Splett, 89ff.

2 Auer, ”Personalismus”, 270. Jfr även de Lubac, Catholicisme, 253ff; Chenu, ”Rewolucja 
wspólnotowa”, 293ff; Holzherr, 751ff; Langemeyer, 219f; Semmelroth, Gott und Mensch, 71ff, 202f: 
Fiorenza & Metz, 624f; Böckenhoff, 307ff: Miihlen, ”Gnadenlehre”, 189f; F Wechsler, Romano Guardini 
als Kerygmatiker, Paderborn 1973, 70ff; Splett, 89ff; J Höffner, Industrielle Revolution und religiöse Krise. 
Schwund und Wandel des religiösen Verhaltens in der modemen Gesellschaft, Köln-Opladen 1961, 5ff; O 
H Pesch, Frei sein aus Gnade. Theologische Anthropologie, Freiburg/B-Basel-Wien 1983, 65ff; Tischner, 
Spór, 219ff; A-F Utz, ”Theologie und Sozialwissenschaften”, i: Fragen der Theologie heute, 447ff. Se även 
Maritain, Humanisme integral, 139ff och passim; Mrówczyński, 97ff; Kowalczyk, 43ff.

3 Gaudium et spes 1 (D 4301). Jfr även C Moellers kommentar till Gaudium et spes, i: Das Zweite 
Vatikanische Konzil, III, 284ff.

4 Gaudium et spes 6 (D 4306). Jfr även Mcellers kommentar till Gaudium et spes, 300f; J Grootaers, 
”Rupture et présence dans 'Gaudium et spes’”, i: L'Église dans le monde de ce temps, III, 54; F Houtart, 
"Les Aspects sociologiques des 'signes du temps’”, i: ibid, II, 171 ff.

3 Gaudium et spes 23ff (D 4323ff). Jfr även O Semmelroths kommentar till Gaudium et spes, i: Das 
Zweite Vatikanische Konzil, III, 356ff; P Haubtmann, ”La Communauté humaine”, i: L’Église dans le 
monde de ce temps, II, 255ff, 268ff.

6 Jfr Heidegger, 117ff; Böckenhoff, 316ff; Theunissen, 173f, 182ff, 418; Tischner, Świat, 89.
7 Jfr Böckenhoff, 390ff; Langemeyer, 219, 221 och passim.
8 Jfr Böckenhoff, 317; Theunissen, 173f, 182ff; Holzherr, 762; Splett, 90. Se även Heidegger, 126ff.

Att jagets intersubjektiva dynamik gärna antar sociala former hävdar inte bara 
katolska utan också protestantiska relationsteologer. De båda konfessionernas sam- 
hällsbegrepp skiljer sig dock avsevärt från varandra. Inspirerade av Heideggers syn på 
”Miteinandersein” som individens oegentliga modus6 menar protestanterna att det 
mänskliga subjektets frälsande kärlek endast kan realiseras genom jag-du-förhåll- 
anden.7 Att människor inte nöjer sig med sina diadiska relationer utan bildar större 
sociala gemenskaper förklaras med det syndiga livets påfrestningar. Kollektivet är en 
nödlösning, framtvingad av den postadamitiska existensens begränsningar. Eftersom 
detta slags tvångsgemenskap inte förmår förmedla den personkonstituerande kärleken, 
reducerar den korporationens ”jag” och ”du” till opersonliga ”man”.8 Samhället är ”ein 
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von der Ich-Du-Beziehung abgefallener Modus des Dasein”9, som förgiftar de diadiska 
förhållandenas dynamik och ökar den mellanmänskliga syndens börda.10

’ Böckenhoff, 317.
10 Jfr ibid, 316ff.
11 Jfr Upp 21:lff; Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 107ff. Berättarens citat ur Upp 21:2 förkortar 

och moderniserar textlydelsen i Karl XII:s bibel.
12 Bildens korporativa karaktär diskuteras i de Lubac, Catholicisme, 172, 261ff och passim.
13 Jfr t ex B Kleinschmidt, Die heilige Anna. Ihre Verehrung in Geschichte, Kunst und Volkstum, 

Dusseldorf 1930, 217ff; förfis ”Anna selbstdritt in der spanischen Kunst. Eine ikonographische Studie”, 
Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens. Erste Reihe, red H Finkę m fl, Munster 1928, 149ff: 
D Zähringer, ”Anna selbdritt”, Benediktinische Monatschrift zur Pflege religiösen und geistigen Lebens 16 
(1934), 3lOff; S Beissel, Geschichte der Verehrung Marias in Deutschland während des Mittelalters. Ein 
Beitrag zur Religionsgeschichte und Kunstgeschichte, Freiburg/B 1909, 578ff; Réau, II/2, 146ff; KUnstle, I, 
328ff.

14 Kleinschmidt, ”Anna selbstdritt”, 149ff; förfis Die heilige Anna, 209f, 218ff, 227 och passim; Réau, 
II/2, 146ff; KUnstle, I, 328ff; Zäringer, 310ff; N Zaske, Die gotischen Kirchen Stralsunds und ihre 
Kunsrwerke. Kirchliche Kunstgeschichte von 1250 bis zur Gegenwart, Berlin 1964, 42, 45; J H 
Emminghaus, ”Anna Selbdritt”, i: LCI, V, 185ff.

15 Jfr Kleinschmidt, ”Anna selbstdritt”, 149ff och passim; förf:s Die heilige Anna, 219, 22 lf, 230 och 
passim; Réau, II/2, 146ff.

Flera passager i Dykungens dotter ifrågasätter denna ensidigt negativa syn på 
mellanmänskliga gemenskaper. I skildringen av livet i det gamla landet kopplar 
berättaren explicit Mojans fantasier om ”en underbart framväxande stad” (14) vid 
horisonten till Johannes vision av det nya Jerusalem.* 11 Människans frälsningslängtan 
uttrycks inte genom idén om själens diadiska förening med Gud utan med en 
korporativ bild av civitas Dei.1' Gemenskapen får en eskatologisk dimension och 
skrivs in i Guds övergripande oeconomia. En motsvarande social form ges gestalternas 
frälsningshopp även vid andra tillfällen i Dykungens dotter. Så fort Mojan flyttat till 
staden exempelvis drömmer hon om ”en fast plats” (54) i ”helheten” (54). Att vara 
”utanför” (54) upplever hon som ”död” (52), kaos (53), ”ett svart svindlande hål” (52); 
delaktigheten utlovar trygghet, värme, ”liv” (54). Det ”stora allmänna” (54) blir till ”en 
stark dröm, den hjälpande starka drömmen” (60), som låter henne klara kräldjurslivets 
”hårda villkor” (60).

Detta korporativa frälsningslöfte infrias ibland i gestalternas konkreta intersub
jektiva liv. Då Mojan ser flickan med den nyfödde pojken i farstun, öppnar hon ”dörren 
på vid gavel och drog dem in i sig, svepte dem in i sig, höll dem i sig” (216). Att den 
inbjudande gesten konstituerar en gemenskap som är inlemmad i frälsningens inkam- 
atoriska dynamik signaleras inte bara genom ett flitigt bruk av nådens klassiska vok
abulär - paradis, förlåtelse, ljus, värme, vingar etc - utan också genom en dialog med 
ett av frälsningshistoriens viktigare ikonografiska motiv. Genom att förlägga flickans 
förlossning till natten efter ”julafton - ja, just julafton” (210) upprättar berättaren en 
parallell mellan pojken och Kristus. Då Mojan sveper den nyfödde imago Christi och 
hans Theotokosliknande mor ”in i sig” (216), aktualiserar hon bilden av Sankta Anna 
själv tredje.13 En av motivets vanligaste varianter skildrar den sittande eller stående 
Anna som med sin stora kropp omsluter den i regel sittande Maria, som i sin tur håller 
Jesusbamet i armen eller i knäet.14 Romanpassagen uppvisar en rad paralleller med 
bilderna av Anna själv tredje. Ett flertal av motivets varianter ställer Annas beskydd
ande roll i centrum och avbildar Maria som en barnslig, hjälplös flicka, som till
sammans med sonen befinner sig i modems/mormodems hägn. På ett motsvarande 
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sätt spelar Mojan rollen av ”modem/mormodem” (217), som tar hand om den nyfödde 
dottersonen och hans lika värnlösa mor (219). I en populär motivvariant placeras Anna, 
Maria och Jesus i ett enkelt vardagssceneri, sysselsatta med olika praktiska bestyr. 
Samtidigt kompletteras omgivningens profana rekvisita med element ur paradisets 
ikonografi, som markerar scenens plats i nyskapelsens etablerade ordning.1 Mojans, 
flickans och pojkens miljö utgörs av inget annat än ”bord, kök, sängsoffa, spis” (217), 
men denna anspråkslösa interiör vävs konsekvent samman med paradisets kännetecken 
- vår, liv, harmoni mellan det yttre och det inre etc - och formar en vision av 
återvunnen nåd: ”Ja: paradiset det behöver inte vara mer invecklat” (217). Annas 
helighet markeras först och främst med en gloria, som visserligen kommer från hennes 
inre men har sitt egentliga ursprung i Kristus - mänsklighetens sol invictus. Det är 
Jesusbamet som får rollen av gruppens starkaste ljuskälla.16 17 I romanpassagen fylls 
mormodem av ljus, som strålar ut från ”det som hände inuti” (217) henne men som har 
sin egentliga källa i den ”sol” (217) hon ”med en gång såg” (217) i barnet. Berättaren 
kopplar pojken till olika ljusepifanier: han är ”liksom glödande” (217), omges av 
”hetta, glans och skönhet” (217), rymmer ”olika gömda ljuskällor” (217) etc. I ”en 
strålkrans” (216) visar sig även flickan, då hon hemkommen från Stockholm knackar 
på modems dörr. Med strålkrans, stjämkrona, helgonskimmer och andra ljusattribut 
förses Theotokos i de flesta varianter av ikonografins Sankta Anna själv tredje-motiv.18

16 Jfr Kleinschmidt, Die heilige Anna, 224, 237ff, 242 och passim; Emminghaus, 188f.
17 Jfr Kleinschmidt, ”Anna selbstdritt”, 149ff; förf:s Die heilige Anna, 209f, 219ff och passim; Réau, 

11/2, 146ff; Kilnstle, I, 328ff; Zäringer, 3lOff; Emminghaus. 185ff.
18 Jfr Kleinschmidt, "Anna selbstdritt”, 149ff; förf:s Die heilige Anna, 219ff; Emminghaus, 185ff; 

Réau, II/2, 146ff.
19 Jfr Kleinschmidt, Die heilige Anna, lOlf, 209f, 217ff, 247 och passim; förf:s ”Anna selbstdritt”, 

149ff; Kilnstle, I, 328ff; Réau, II/2, 146ff; Zäringer, 310ff; Zaske, 42, 45; Beissel, Geschichte der 
Verehrung Marias in Deutschland, 578ff.

20 "Polyvocality”-funktionen i fri indirekt stil diskuteras i B McHale, ”Free Indirect Discourse. A 
Survey of Recent Accounts”, PTL A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literaturę 3 (1978), 
278ff; S Rimmon-Kenan, Narrative Fiction. Contemporary Poetics, London-New York 1983, 113.

Mot fonden av denna interartiella dialog får passagen om Mojans, flickans och 
pojkens samvaro en närmast paradigmatisk status i romanen. De flesta av Anna själv 
tredje-motivets varianter gör Marias mor till gruppens kompositionella dominant. Det 
är hennes rörelser, hennes perspektiv, hennes plats i frälsningshistorien som 
strukturerar scenen. Det tydligaste uttrycket för denna centrala position är helgonets 
överdimensionerade kropp, som bokstavligen omsluter Theotokos och Jesus.19 En 
motsvarande roll i romanens helhetsstruktur spelar Mojan. Hennes historia skapar en 
kompositionell ram runt flickans och pojkens öden. Hennes flyttningar utgör viktiga 
vattendelare i intrigen. Hennes olika platser bildar diegesens orienteringspunkter, som 
de övriga gestalterna gång på gång lämnar och återkommer till. Hennes synvinkel 
bildar en kontrapunktisk motvikt till berättarens icke-fokaliserade perspektiv och 
hennes röst balanserar berättarens skazröst i en lång serie polyfona partier i fri indirekt 
stil.20 Genom denna djupgående strukturella dialog med Sankta Anna själv tredje
motivet dras hela romanen in i familjegruppens inkamatoriskt-sociala frälsnings- 
dynamik.

Den sociala miljöns frälsningsaspekt framhävs av många nykatolska relations- 
teologer. Till skillnad från sina protestantiska kolleger tonar de ned det västerländska 
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tänkandets traditionella opposition mellan individ och kollektiv21 och betraktar i stället 
jagets socialisering som ett av de viktigaste uttrycken för skapelsens återlösnings- 
dynamik. Gud vill frälsa inte bara den enskilda individen utan också mänskligheten 
som helhet, ja, skapelsens totalitet, och, menar de, realiserar denna sin plan bland annat 
genom att låta människor förenas till störTe kollektiv. Samhället är sålunda inte en 
produkt av någon fatal stöming i jagets solitära utveckling utan ett väsentligt verktyg 
för Guds frälsande kärlek.22 Som en integrerad del av skapelsens allomfattande 
frälsningsskeende kan människan nå fullbordan enbart ”i och genom gemenskapens 
liv”.23 Hennes sociala öppenhet är inte i första hand ”ein Zeichen menschlicher 
Begrenztheit” som hotar själen med avpersonifierande unifiering utan ”ein Ausfluss 
des sozialen Reichtums der Person”.24 25 26 Denna energiska betoning av gemenskapens 
frälsningspotential får stöd från Vaticanum II: s centrala dokument. Gud frälser - 
förkunnar konstitutionen Lumen gentium i en av sina första artiklar - människorna inte 
som privatpersoner, losskopplade från sina sociala band, utan genom att ”göra dem till 
ett folk”.23 Samhällslivet - så utvecklas tanken i Gaudium et spes - är därför inte 
”något som tilläggs människan utifrån” utan en nödvändig förutsättning för hennes 
personala växande.27

21 Jfr Holzherr, 760ff; de Lubac, Catholicisme, 267ff; Duquesne, 83ff, 88ff; Böckenhoff, 324f; 
Mounier, ”Qu'est-ce que le Personnalisme?”, 215ff och passim; Maritain, Humanisme integral, 98ff, 102ff, 
134ff och passim; Mrówczyński, 97ff, 146ff.

22 Jfr t ex Holzherr, 755ff, 758ff och passim; Chenu, Pour une Theologie, 73ff, 92ff, 102f och passim: 
förf:s ”Teologia pracy”, 430ff; förf:s ”Ciało Kościoła”, 220f; de Lubac, Catholicisme, 253ff; von Balthasar, 
Das Ganze, 83ff; förf:s In Gottes Einsatz, 89ff, 97ff och passim; Auer, Weltoffener Christ, 87; P Teilhard de 
Chardin, ”Les Singularités de 1’Espece humaine”, i: förf:s (Euvres, II, 322ff, 327ff och passim; förf:s La 
Place de 1’Homme, 115ff, 139ff; förf:s ”Comment je vois”, 191 ff; Cuénot, 415.

23 Chenu, ”Wolność”, 283. Jfr även förf:s ”Rewolucja wspólnotowa”, 299 och passim: Holzherr, 758ff; 
Auer, Weltoffener Christ, 88ff; R Guardini, Lebendiger Geist, Ziirich 1950, 15ff; Splett, 89ff; Wechsler, 
70ff; Semmelroth, Gott und Mensch, 7lff; Langemeyer, 219f.

24 Holzherr, 777. Jfr även ibid, 760ff; Auer, ”Personalismus”, 270; de Lubac, Catholicisme, 253ff; 
Mounier, Traité, 87ff; J Höffner, Christliche Gesellschaftslehre. Studienausgabe, Köln 1975, 29ff; F 
Kliiber, Grundlagen der katholischen Gesellschaftslehre, Osnabriick 1960, 150f och passim. Inte ens 
Simone Weil, som på flera punkter distanserar sig från denna relationsteologiska samhällssyn, förnekar 
gemenskapens essentiella betydelse för individens självförverkligande; jfr förf:s L’Enracinement, 61 f; förf:s 
La Pesanteur, 147f, 164f; förf:s Oppression, 219; förf:s Connaissance sumaturelle, 126; förf:s ”Étude pour 
une déclaration des obligations envers 1’étre humain”, i: förf:s Écrits de Londres, 80ff.

25 Lumen gentium 9 (D 4122). Jfr ibid 9ff (D4122ff), 33 (D 4159); M-D Chenu, ”Un Peuple 
messianique. Constitution de 1’Église, chap. 2, n. 9”, Nouvelle Revue Théologique 89 (1967), 165; de 
Lubac, Entretien, 22ff; Florkowski, 94ff.

26 Gaudium et spes 25 (D 4325); citatet efter Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution. Kyrkan i 
världen av idag, 48.

27 Jfr Gaudium et spes 23ff (D 4323ff); Semmelroths kommentar till Gaudium et spes, 359ff; 
Haubtmann, 255ff, 265ff och passim; M-D Chenu, ”Les Signes des temps. Réflexion théologique”, i: 
L’Eglise dans le monde de ce temps, II, 209ff, 223f.

28 Bibelns kollektivistiska tänkesätt diskuteras bl a i Holzherr, 760f; G von Rad, Theologie des Alten 
Testaments, Milnchen (4) 1962,1, 143ff, 382ff och passim.

29 Bilden tematiseras t ex i Lumen gentium 9ff (D 4122ff); Chenu, ”Un Peuple messianique”, 165:
förf:s ”Les Signes”, 209ff, 223f; de Lubac, Entretien, 22ff; Florkowski, 94ff.

I sin plädering för gemenskapens frälsningsdynamik åberopar katolska relations- 
teologer en rad korporativa bilder med rötter i Bibelns och traditionens kollektivistiska 
tänkande28: ’”ett Guds folk’” (1 Petr 2:10)29, ”Israels hus” (Jer 31:3l)30, Kristus myst
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iska kropp31, Jerusalems levande mur32, kyrkans moderliga sköte33, eukaristins smält
degel34, vinets och brödets communio35 etc. De mänskliga gemenskaperna i Dykungens 
dotter aktualiserar åtskilliga av dessa föreställningar men ger dem ofta en förvrängd, 
karikerad form. Jerusalems levande mur skrivs ned till fängelsets ”råa benbyggnad” 
(25), som formar människor till ”levande men döda stenar” (25). Guds folk och Kristus 
mystiska kropp degraderas till gårdens bamkollektiv, som visserligen är ”ett folk” (89) 
och ”[e]n kropp” (89) men ställer sin enhet i den onde andens tjänst. Eukaristins 
sacramentum unitatis urartar till en grotesk paddsoppsrit, som ger utlopp för del
tagamas ”vargsida” (123). Israels bergfasta hus blir till väldiga ”betongtom” (274), 
som liknar Babels tom, förskingringens symbol.36 Berättaren använder Bibelns och 
traditionens frälsningsdynamiska kollektivbilder för att markera gemenskapernas sjuka, 
havererade karaktär.

10 Jfr även 1 Kor 3:6: Lumen gentium 6 (D 4110); Grillmeiers kommentar till Lumen gentium. 163; de 
Lubac, Catholicisme, 134f, 260ff och passim.

11 Jfr Rom 12:4f; 1 Kor 6:15, 10:16f, 12:12; Lumen gentium 7 (D 4112ff); Grillmeiers kommentar till 
Lumen gentium, 166ff; de Lubac, Corpus mysticum, 19ff, 89ff och passim; förf:s Catholicisme, 38ff, 59ff, 
243ff och passim: M-D Chenu, "Antropologia i liturgia” (Antropologi och liturgi), i: förf:s Wybór pism. 
114ff; förf:s ”Ciało Kościoła", 218ff; H U von Balthasar. Klarstellungen. Zur Priifung der Geister. 
Einsiedeln (4) 1978, 59ff: Florkowski, 94.

12 Jfr Upp 21:12ff: Jes 60:18; 1 Petr 2:5; Lumen gentium 6 (D 41 lOf); Grillmeiers kommentar till 
Lumen gentium, 162ff; de Lubac, Catholicisme, 260ff.

33 Jfr Gal 4:26: Lumen gentium 6 (D 4111); Grillmeiers kommentar till Lumen gentium. 165; de Lubac, 
Catholicisme, 22ff, 27, 34ff.

34 Jfr de Lubac, Catholicisme, 62.
35 Jfr de Lubac, Corpus mysticum, 19ff och passim: förf:s Catholicisme, 56ff. Se även Sacrosanctum 

concilium 2 (D 4002), 47ff (D 4047ff); Chenu, ”Antropologia”, 107ff.
36 Jfr t ex Augustinus, De civitate Dei 16,4 (PL 41,482f); förf:s Enarrationes in Psalmos 54,1 lf (PL 

36,636f).
37 Holzherr, 767. Jfr även von Balthasar, Das Ganze, 109 och passim: de Lubac, Catholicisme, 9ff; 

Auer, Weltoffener Christ, 11 lff: V A Demant, Theology of Society. More Essays in Christian Polity, 
London 1947, 1 lff; Sievemich, Schuld und Siinde, 207ff, 232ff och passim; Scheffczyk, Wirklichkeit, 78ff, 
83ff.

38 Holzherr, 768.
39 Jfr de Lubac, Catholicisme, 28lff och passim: förf:s Le Drame, 258ff, 335ff, 349ff och passim; von 

Balthasar, Das Ganze, 260f; Schoonenberg, "Der Mensch", 886ff. Se även Gaudium et spes 6 (D 4306).

Romanens nedskrivande strategi har täta intertextuella band till relationsteologemas 
samhällssyn. Människans primära nej till Gud, menar de, drabbar inte bara hennes jag- 
du-relationer utan också hennes sociala samvaro och leder till " A ufspalt ung der 
zwisclienmenschlichen Solidarität",37 Liksom synden aldrig helt utplånar de diadiska 
förhållandena utan endast ger dem en förvrängd form, upphör gemenskaperna inte att 
existera i syndens ordning utan får en perverterad prägel. Medan de enligt skaparens 
intention ska fungera som en viktig frälsningskraft, förvandlas de genom människans 
fömekelse till ”Pseudogemeinschaften”38, som hotar jagets personala dignitet.39 Många 
av romanens groteska bilder för gemenskapernas perversion har direkta motsvarigheter 
i de nykatolska intertextemas metaforiska uttryck för människokollektivets synd; den 
onde andens rike (89f) och kollektivets mångbenta, vidunderliknande kropp (89) 
exempelvis leder tanken till bl a Weils och Teilhard de Chardins ”le domaine du prince 
de ce monde”, ”le gros animal”. ”la bete sociale”, ”les monstres collectifs”, samtliga 
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illustrationer av samhällslivets syndiga urartnin^.40 Att studera sådana monstruösa 
kollektiv och beskriva den ”mécanique sociale”41 som styr deras avpersonifierande 
fysiologi betraktar de katolska relationsteologema som en av hamartiologins ange
lägnaste uppgifter.42

40 Weil, La Pesanteur, 161f; förf:s ”En quoi consiste”, 82; Teilhard de Chardin, ”Esquisse d’un 
Univers”, 99. Jfr även Weil, Intuitionspré-chrétiennes, 74; förf:s L’Enracinement, 177; förf:s Connaissance 
sumaturelle, 272: förfis Oppression, 216; Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285; förfis La Place 
de VHomme, 145f. Weils odjursmetaforik åberopas explicit bl a i B Trotzig, "Mot våld eller frihet”, 
Aftonbladet 4.3.1958.

41 Weil, Oppression, 216.
42 Jfr t ex Weil, La Pesanteur, 161f; förfis Oppression, 216ff; Schoonenberg, ”Die Siinde”, 886ff; M 

Sievemich, ”Die soziale Siinde und ihr Bekenntnis”, Concilium. Intemationale Zeitschrift fur Theologie 23 
(1987), 126ff.

43 Jfr t ex Kleinschmidt, Die heilige Anna, 223ff, 238ff, 247ff, 286 och passim; Emminghaus, 188f.
44 Jfr t ex Job 30:7, 26:5; Ps 10:9, 11:2, 107:10; Ords 2:18; Jes 9:2.

Vilken metodik lämpar sig bäst för studiet av gemenskapernas haverier? Kan 
kollektivens perverterade dynamik beskrivas med samma begrepp som den diadiska 
jag-du-relationens urartning eller skapar den ett behov av nya kategorier? Dessa frågor 
låter sig utredas med hjälp av den nyligen diskuterade framställningen av Mojans, 
flickans och pojkens samvaro. Passagen underkastar Sankta Anna själv tredje-bilderna 
en intressant amplifikativ bearbetning. Många av det ikonografiska motivets varianter 
lägger stor vikt vid gruppens innerliga känslogemenskap, som har sitt centrum i Annas 
tillgivna kärlek till dottern och hennes son. Hon tittar hänryckt på Theotokos med 
bamet, tar Jesus i knäet, omfamnar honom, smeker hans spädbamskropp, underhåller 
honom med lekar, skänker honom frukt etc.43 Romanpassagen följer i hög grad sin 
interartiella bas. Mormodem vänder sig mot dottern och bamet med ”ett ansikte som 
nästan var hänfört” (216), tar pojken ”i knät” (217), smeker hans ansikte etc. Men 
samtidigt underkastar berättaren dessa ömhetsbevis en kraftig personalisering, som 
uppvisar iögonfallande likheter med relationsteologins syn på jag-du-dialogen: pojkens 
kropp blir till ”en karta” (218) som Mojans smekningar avläser, hans ”joller” (217) 
formar sig till ”underbara tilltal” (217), riktade ”till just henne” (218); hans korta skrik 
vill ”ha meddelat något” (218) som om det vore ”ett oformat ord” (218). Berättaren 
beskriver alltså gemenskapens frälsande miljö med samma responsoriala vokabulär 
som han annars använder om diadisk intersubjektivitet. Nådeordningens människo- 
kollektiv framställs som ett slags flätverk av dialogiska, kärleksfyllda tvåpersons- 
relationer.

Romanens skildringar av familjelivets kärleksgemenskap - passagen om Mojans, 
flickans och pojkens samvaro är en av dem - har sin negativa motsvarighet i ett 
visionärt-lyriskt textparti, placerat direkt efter berättelsen om gårdskarlens nattliga 
spaning efter den försvunna flickan (180). Driven av sina tärande skuldkänslor söker 
han henne i de ogenomträngliga sjömarkema. Hans somnambuliska blick förenar inre 
och yttre intryck till en bild av ”en hel nattlig värld som hittills varit honom obekant” 
(179). Det lyriska textparti som därefter följer - möjligen gårdskarlens vision - 
återupptar många av nattlandskapets element, t ex mörker, svart skog, skuggor, röster, 
men underkastar dem en meningsskapande omarbetning, som styrs av antropologiska 
kategorier förankrade i gestalternas existentiella situation. Merparten av textpartiets 
scenelement - mörker, skugga, snår - har en fast plats i den kristna symboliken, där de 
tillhör syndens markörer.44 Genom sin predikativa koppling till skulden - ”Skulden är 
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en svart skog” (180) - formar de sig till en komplex metafor för syndordningens 
underliggande lagar. Utmärkande för denna skuldvision är dels att den inte fokuserar 
en enskild individ utan bygger på komponenter med kollektiv konnotation - land, skog, 
skuggor - dels att den kraftigt framhäver communiovokabulären; verbet förena 
upprepas flera gånger i det korta textpartiet och får uppbackning dels av en rad 
semantiskt närliggande ord, t ex ”vigselband” (180), dels av flera sammanbindande 
grepp i styckets formella organisation: upprepningar, parallellismer, assonanser, s- 
allitterationer. Både det kollektiva och det enhetsskapande momentet spelar en 
väsentlig roll i framställningarna av familjelyckan i Dykungens dotter. Men medan 
dessa ljusa passager förankrar familjelivets kommunion i familjemedlemmarnas 
interpersonala kärlek, förenas skugglandets aktörer av hamartiologiska fenomen. Det är 
skulden, natten och tyngdlagen som får rollen av ”ett vigselband som aldrig upplöses” 
(180). I ett människokollektiv utan kärlek övertas den gemenskapskonstituerande 
funktionen av synden själv.

En likartad syn på gemenskapernas patologi formulerar de katolska relationsteo
logema. En grundförutsättning för den sociala frälsningsdynamiken, hävdar de, är en 
mellanmänsklig kärlek, som förenar kollektivets medlemmar utan att upphäva deras 
personala integritet. Även om denna caritas unitiva direkt riktar sig till korporationens 
medbröder har den sitt yttersta du i Gud.45 Den mänskliga gemenskapen havererar inte 
i första hand då den uppvisar dialektiska kraftmotsättningar - sådana kan leda till 
högre, mer komplexa synteser - utan då den drabbas av ”[djie Störung der Liebes- 
ordnung”.46 En direkt följd av kärlekens kris i det sociala blir att kollektivet söker sin 
enande kraft i den urartade dialogens dynamik. Kärlekens gemenskap avlöses av 
syndens communio47; kollektivets frälsande samhörighet lämnar plats åt ”eine Unheils- 
solidarität”.4* Liksom det lyriska textstycket gör ”tyngdlag” (180) till skuggornas 
”vigselband” (180), sammansvetsas enligt Weil en sjuk gemenskap av samma gravit
ationens mekanik som reglerar syndens mellanmänskliga cirkulerande.49

45 Jfr de Lubac, Catholicisme, 288f; Holzherr, 758ff, 772 och passim; von Balthasar, In Gottes Einsatz, 
89ff; förfis Klarstellungen, 59ff; Gaudium et spes 27 (D 4327) och passim; Semmelroths kommentar till 
Gaudium et spes, 364ff.

48 Holzherr, 767. Jfr von Balthasar, Das Ganze, 109 och passim; Gutiérrez, 277.
47 Idén om ondskans perverterade communio har en av sina viktigaste källor i Bemanos författarskap; 

jfr förfis Journal d'un Curé de Campagne, Paris 1936, 156; förfis Nouvelle Histoire de Mouchette, Paris 
1937, 196; von Balthasar, Bemanos, 343, 402f, 454ff och passim. Nouvelle Histoire de Mouchette present
eras i uppskattande ordalag i B Trotzig, ”Bemanos och barnet”, i: förfis Utkast och förslag, 134ff.

48 Holzherr, 768. Jfr von Balthasar, Das Ganze, 261 och passim; Schoonenberg, ”Die Silnde”, 886, 889 
och passim; Hoping, 31; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 317f; Schmitz-Moormann, 159; Köster, Urstand. 
Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 179, 188. Se även Brunner, Der Mensch, 132ff; förfis 
Dogmatik, II, 112; Langemeyer, 120ff, 180 och passim.

49 Jfr Weil, Oppression, 216ff; förfis ”Ne recommenęons pas”, 264f; förfis ”En quoi consiste”. 82; 
förfis La Pesanteur, 162; förfis ”La Personne”, 16ff.

I likhet med jag-du-relationens urartning tycks alltså kollektivets patologi i märkbar 
grad vara en produkt av kärlekens kris. Men på minst två väsentliga plan mobiliserar 
romanens pseudogemenskaper motstånd mot den diadiska intersubjektivitetens grund
kategorier. På det första planet förses kollektivets intersubjektiva synd i Dykungens 
dotter med en objektiv, av enskilda jag-du-akter oberoende dimension. I den arketyp- 
iska öppningsscenen beskriver berättaren den mellanmänskliga synden på ett dubbelt 
sätt. Då han fokuserar jag-du-förhållandena framställer han synden som en dialogisk 
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akt som genererar ett personalt färgat språkbruk: vända någon ryggen, förneka etc. Det 
vandrande människosubjektet tilltalas av skaparen och sin medmänniska och svarar nej 
på deras anrop. Men då berättaren berör kollektivets sjukdom, skildrar han synden som 
ett icke-personalt, helt objektivt fenomen. Den vandrande kvinnan befinner sig inte i en 
syndfull dialog med utan fogas i stället in i en syndfull värld - det gamla landets 
”burar” (7). Synden är i detta fall inte ett resultat av en responsorial gest utan ett 
verklighetssammanhang som föregår kvinnans diadiska fömekelseakter. I den arketyp
iska inledningsscenen, där människokollektivet enbart spelar en marginell roll, är de 
båda syndfenomenen svagt integrerade med varandra. Men då berättaren ställer gestalt
ernas gemenskapsliv i fokus, tenderar han att skildra den intersubjektiva synden som en 
oupplöslig enhet av dialogiska akter och sociala sammanhang. Denna kombination av 
det personala och det objektiva präglar inte minst hans gestaltning av den mellan
mänskliga syndens cirkulation. Gårdskarlens fömekelseakter motiveras dels av de 
interpersonala våldshandlingar som han tidigare varit utsatt för, dels av ”världens till
stånd” (181) som ständigt omintetgör hans drömmar. Barnens elakhet återförs dels på 
föräldrarnas ”uppfostrande örfilar” (110), dels på de objektiva ”regler och burar” (89) 
som både barnen och deras föräldrar tvingas leva i. Berättaren ger inte de dialogiska 
och de objektiva betingelserna jämbördig status. Den stora digressionen om samhället 
(186) tematiserar olika interpersonala förhållanden: den starkare vs den svagare, 
domaren vs den dömde, användaren vs den som används etc. Men genom en lång rad 
markörer - abstrakt stil, schematiserande antiteser, tematisering av samhälleliga instit
utioner etc - signalerar berättaren att dessa personalistiskt beskrivbara relationer 
regleras av vissa fasta sociala roller helt oberoende av individernas fria handlingar. Det 
är den objektiva sociala ordningen som styr de konkreta dialogiska akterna och inte 
tvärtom. Den i samhällsdigressionen markerade obalansen mellan de interpersonala 
och de objektiva relationerna är synlig och framträdande i hela romanen. Inte en enda 
gång försöker berättaren förklara de objektiva sociala sammanhangen med hänvisning 
till individernas renodlat interpersonala sfär.50 Diadiska jag-du-relationer däremot 
återförs ständigt på olika objektiva sociala omständigheter. Folk i Kåseberga ser inte 
varandra, eftersom de tillhör en verklighet där ”arbete är livet” (15). Mojans ”straff
ande sätt av vara” (74) är ett resultat av hennes ”nötande nötande arbete” (74). Det är 
”världen” (156), ”världens tillstånd” (181), ”samhället” (81), ”samhällskroppen” (51), 
”ordningen” (81), ”verkligheten” (260) etc som oavbrutet får förklara gestalternas 
konkreta dialogiska akter. Den permanenta obalansen mellan de diadiska och de 
samhälleliga relationerna i Dykungens dotter beror i hög grad på att det sociala sam
spelet saknar den symmetriskt-retributiva aspekt som utmärker den responsoriala 
syndens cirkulation. Med sin vedergällningsplan lyckas pojken visserligen straffa ett 
antal konkreta individer och sätta i gång en serie kompensatoriska mothandlingar, men 
han kommer aldrig åt den ”värld” (253) som hans angrepp främst riktar sig mot. 
Mojans beslut att hämnas sina oförrätter drabbar visserligen flickan och hennes bam, 
men inte det gamla och det nya landets ”tvångsburar” (95), som hennes missöden i stor 
utsträckning betingas av. Paradoxalt nog resulterar både pojkens och Mojans vedergäll- 
ningsakter i en påtaglig ökning av samhällets makt över de inblandade individerna. De 

50 De gånger berättaren förklarar de objektiva sociala sammanhangen via hänvisningar till gestalternas 
inre, använder han - det bör kanske påpekas - inte personalistiska utan voluntaristiska kategorier.
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sjuka gemenskapernas ”stora, sammankopplade” (95) burar framstår som en oåtkomlig, 
obeveklig ordning, som bara växer i styrka genom de dialogiska utjämningsaktema.

Romanens objektiverande framställning av pseudogemenskapemas perversion visar 
långtgående likheter med relationsteologemas samhällssyn. I takt med att människans 
existentiala situation kumulerar ständigt nya fömekelseakter blir den, menar de, alltmer 
oberoende av hennes personala handlingar och stelnar till ett slags objektiv, anonym 
ordning, som varaktigt påverkar hennes diadiska relationer. Ju fler intersubjektiva 
avvisanden hon utsatts för, desto mäktigare och orubbligare blir jag-du-samvarons yttre 
betingelser.51 Eftersom gemenskaperna omsluter jaget med ett helt nät av olika 
mellanmänskliga kopplingar, antar kollektivets perversion oftast just en sådan 
objektiverad, icke-personal form.52 Även om de dialogiska och de objektiva relations- 
typema ständigt vävs samman i jagets konkreta mellanmänskliga livspraxis53, följer de 
enligt relationsteologema två skilda regelverk. En människa som utsatts för våld av sin 
nästa kan svara med en symmetrisk våldshandling. Ett objektivt syndgenererande 
tillstånd däremot är inte bara oåtkomligt för denna typ av retributiva mothandlingar 
utan har också en egendomlig förmåga att utnyttja kompensatoriska jag-du-akter för att 
reproducera sig självt.54 Så fort människan träder in i pseudogemenskapens kraftfält, 
blir hon - oberoende av sin intention och sin medvetenhet - i viss mån nedsmittad av 
den sociala ordningens sjukdom och sprider den genom sina diadiska handlingar vidare 
till sina dialogiska medaktörer.55 Hur starkt syndens objektiva villkor lyckas tränga in i 
jagets interpersonala liv är relationsteologema oense om. De som har sina rötter i den 
existentialistiskt-personalistiska traditionen - Piet Schoonenberg, Karl Rahner, Henri 
Rondet m fl - vill gärna försvara den diadiska sfärens autonomi och beskriver pseudo
gemenskapemas objektiva urartning utan att överdimensionera determinismen. Deras 
mest uppmärksammade begrepp, ”die Siinde der Welt”56, som explicit anknyter till 
Johannesevangeliets hamartiologi57, bygger huvudsakligen på den existentialistiskt 
influerade analysen av människans ”Situiert-Sein”.58 De tänkare som i stället utgår från 
det sociologiskt-ekonomipolitiska perspektivet - de latinamerikanska befrielseteo

51 Jfr t ex Schoonenberg, ”Die Siinde”, 890ff, 928ff och passim; förf:s Theologie, 122f: Rondet, 316; 
Schmitz-Moormann, 157; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 244; Hoping, 
3 lff; Sievemich, Schuld und Siinde, 50, 63, 87ff och passim: Langemeyer, 177, 23lf; Rahner, ”Die Freiheit 
in der Kirche”, 98.

52 Jfr Sievemich, ”Die soziale Siinde”, 124ff; förf:s Schuld und Siinde, 221, 232ff; Köster, Urstand, Fall 
und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 179, 194 och passim; Gutiérrez, 138ff; Schoonenberg, ”Die 
Siinde”, 891, 928f, 936 och passim; Scheffczyk, Einfiihrung, 100.

53 Jfr t ex Sievemich, ”Die soziale Siinde”, 127f: förf:s Schuld und Siinde, 246ff, 260, 278ff.
54 Jfr Köster, Urstand. Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 152 och passim; Gutiérrez, 

138ff och passim: Sievemich, "Die soziale Siinde", 127ff.
55 Jfr Wiedenhofer, "Hauptformen”, 320; Sievemich, "Die soziale Siinde”, 127f; förf:s Schuld und 

Siinde, 50, 257, 294ff och passim; K Rahner, Grundkurs des Glaubens. Einfiihrung in den Begriff des 
Christentums, Freiburg/B-Basel-Wien (8) 1977, U5ff; von Balthasar, Karl Barth, 384; Blum & Seidler, 
271.

56 T ex Schoonenberg, "Die Siinde”, 928.
57 Jfr Joh 1:10, 1:29; Schoonenberg, ”Die Siinde”, 887f; Hoping, 31.
58 Jfr Schoonenberg, ”Die Siinde”, 886ff, 890f, 928ff och passim; förf:s Theologie, 122 och passim; 

Weger, 70ff, 109ff, 148f och passim; Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 
109, 154f, 187, 194 och passim; Hoping, 31ff; Sievemich, Schuld und Siinde, 81ff; Wiedenhofer, 
”Hauptformen”, 316; Rondet, 316; Schmitz-Moormann, 157f, 209ff, 241; Rahner, ”Zum theologischen 
Begriff der Konkupiszenz”, 393. Se även F Gogarten, Entmythologisierung und Kirche, Stuttgart (2) 1953, 
57; Langemeyer, 180f.
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logerna, Simone Weil m fl - tenderar att betrakta det sociala relationsnätet som jag-du- 
dynamikens obevekliga determinant. Deras grundläggande kategorier - strukturell och 
social synd, social medskuld, syndig samhällsformation etc - växer fram ur en marxist
iskt inspirerad analys av samhällets utsugningsmekanismer och sätter likhetstecken 
mellan pseudogemenskapemas perversion och ”[dem] Zwang strukturellen gesell- 
schaftlichen Unrechts”.59 Det finns inget individuellt förtryck, skriver Weil, utan endast 
”une structure oppressive de la société”.60 Men oberoende av sina divergerande upp
fattningar om den diadiska sfärens självständighet är båda lägren eniga om de personal- 
istiska kategoriernas otillräcklighet för förståelsen av gemenskapernas synd. Även om 
kollektivets sjukdom framkallats av kärlekens kris och manifesterar sig genom 
konkreta mellanmänskliga jag-du-relationer, måste den, menar såväl de existentialist- 
iskt som de marxistiskt orienterade relationsteologema, också studeras som ett objekt
ivt, av personala akter oberoende sammanhang.61

59 Wiedenhofer, "Hauptformen”, 319. Jfr även ibid, 319ff: Gutiérrez, 77ff, 138ff, 167ff och passim; L 
Boff, Erfahrung von Gnade. Entwurf einer Gnadenlehre, Dusseldorf 1978, 129 och passim; Sievemich, 
”Die soziale Siinde”, 124ff; förf:s Schuld und Siinde, 232ff; Hoping, 268f; Köster, Urstand, Fall und 
Erbsiinde in der katholischen Theologie, 152; Duquesne, 91 f, 122f och passim.

60 Weil, La Pesanteur, 156. Jfr förf:s Oppression, 80ff och passim; förf:s L’Enracinement, 63ff; förf:s 
”Ne recommenęons pas”, 270f. Se även Blum & Seidler, 26ff, 77, 205ff och passim; Muller, 35ff; Bell, 
Simone Weil, 7 och passim; Cabaud, 223; Winch, 82.

61 Jfr t ex Sievemich, Schuld und Siinde, 50, 238, 268f, 272 och passim; förf:s "Die soziale Siinde”, 
125ff; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 319ff; Schoonenberg, ”Der Mensch”, 886ff, 928ff; Scheffczyk, 
Einfiihrung, 100. Det objektiva momentet i gemenskapernas sjukdom tematiseras även av kyrkans officiella 
dokument; jfr t ex Gaudium et spes 4 (D 4304), 8 (D 4308) och passim; D 3935ff, 4690ff; Maliers 
kommentar till Gaudium et spes, 306.

62 Bolte & Polfvka, IV, 14; Polfvka (1926), 83, 217. Jfr även Ranke, 1239ff; M Liithi, Volksmärchen 
und Volkssage. Zwei Grundformen erzählender Dichtung. Eine literaturwissenschaftliche Darstellung, 
Bem-Miinchen 1961, 28, 55; förf:s Volksliteratur, 16, 35f; Klotz, 1 lf.

63 Sibirische Märchen, I, 125. Jfr Bolte & Polfvka, IV, 18ff; Polfvka (1926), 75ff; Ranke, 1241 ff.

Romanens pseudogemenskaper gör motstånd mot det dialogiska syndbegreppets 
fenomenologiskt-personalistiska metodik på ytterligare ett viktigt plan. Så länge 
öppningspassagen fokuserar de diadiska jag-du-relationema håller den sig till en 
obestämd tid. Första styckets presensformer (7) och det inlagda skapelsepoemets 
orörliga durativitet (9) knyter scenen till ett slags bestående nu, som motsvarar creatio 
continuas oavbrutna varande. Den vaga tidsbestämning som inleder passagens andra 
stycke - ”en gång en sommarmorgon i det förflutna” (7) - leder tanken till sagans 
klassiska ingångsformler, som placerar handlingen i ett odefinierat förflutet: ”[i]n 
vergangener Zeif’, ”in alten Zeiten”, ”[i]n den ältesten Tagen”, ”[f]ör många, många år 
sedan”, ”för länge, länge sedan” etc.62 Men så fort kvinnans vandring sätts in i ett 
socialt sammanhang, blir den temporala obestämdheten ohållbar. Berättaren kopplar 
episoden till ”sista året av 2O-talet” (10) och återkommer till sin explicita 
tidsbestämning genom ett flertal deiktiska formuleringar, t ex ”vid den här tidpunkten” 
(10). Samtidigt konkretiseras också det diegetiska rummet. Den initiala rumsbeteckn- 
ingen ”[yJtterst på yttersta Österlen” (7) som genom sin hyperbolisering av det perifera 
påminner om sagans konventionella öppningsformler - t ex ”Weit, weit fort, an der 
Welt femstem Ende”63 - ersätts med en rad rumsmarkörer - t ex ”Amerika” (10), 
”hem” (10), ”landsbygden” (10), ”gårdarna” (10) - som kopplas till en konkret, 
historisk realitet. Medan ”staden” (7) inledningsvis ges en närmast mytisk allmängiltig
het blir den, då kollektivet ställs i fokus, till en plats där det är ”svårt med arbete” (10).
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Under trycket av den sociala substansens konkretion får passagens arketypiska skriv
sätt ge vika för en nära nog realistisk diskurs.64

641 TV-programmet ”Författarinna idag” betonar Trotzig att hon i Dykungens dotter velat skildra ”en 
exakt historisk process” och ge romanens antropologiskt-sociala problematik en både ”själslig” och 
”realistisk” prägel.

65 Jfr M-D Chenu, ”Człowiek w nowych warunkach cywilizacji technicznej” (Människan under den 
tekniska civilisationens nya villkor), i: förf:s Wybór pism, 340ff; förf:s ”Ciało Kościoła”, 221ff; Holzherr, 
764ff. Ang kyrkans historiserande syn på de mänskliga gemenskaperna jfr t ex Gaudium et spes, 5ff (D 
4305ff); D 3955, 4691; Maliers kommentar till Gaudium et spes, 297ff; Houtart, 176ff; Chenu, ”Les 
Signes”, 210ff; Grootaers, 5lff.

“ Holzherr, 764.
67 Jfr Chenu, ”Wolność”, 28lff; förf:s ”Rewolucja wspólnotowa”, 293ff; Splett, 83; Holzherr, 764ff.
68 Jfr t ex Langemeyer, 154ff; Böckenhoff, 3 lOff. Se även Heidegger, 52ff.
69 Jfr de Lubac, Catholicisme, 95ff, 119ff och passim; Chenu, ”Chrześcijanin”, 260ff; förf:s ”Wolność”, 

284ff; förf:s ”Teologia pracy”, 430ff; Duquesne, 100, 102 och passim; von Balthasar, Einsame Zwie- 
sprache, 52ff, 90, 114 och passim: P Teilhard de Chardin, ”Transformation et Proiongements en 1’Homme

Öppningsscenens tendens att placera gemenskaperna i ett konkret tidsrum fram
träder genom hela romantexten. Berättaren fixerar diegesen via frekventa referenser till 
en preciserad historisk tid, t ex ”augusti 1920” (11), ”i mars 1931” (118), ”vintem 
innan kriget” (109). Exakta är också många av hans rumsangivelser: ”Kåseberga” (11), 
”i Östra Smalgatan 14” (118), ”vid Per Albin Hanssons väg bakom Stadionvägen i 
närheten av fabriken” (250) etc. Romanvärlden fylls med en mängd tidsbundna 
mimesiskonnotatörer, t ex ”unicaväska” (49), ”lykttändare” (49), ”mjölkaffär” (82), 
”brygghus” (105), ”semestervecka” (76). Berättaren lägger ned stor narrativ energi på 
att förklara dåtida realia för en, som det tycks, historiskt obevandrad narrat. Livet i det 
gamla landet exempelvis ger anledning till följande närmast folkbildande kommentar: 
”Då på 20-talet hade de ännu inte fått vatten indraget (att inte tala om elektricitet)” 
(13). Romandiegesens gemenskaper skrivs metodiskt in i denna omsorgsfullt konkret
iserade verklighet. De knyts till en angiven historisk tid, placeras i ett geografiskt 
definierat rum, betecknas med identifierbara egennamn - ”Mazetti” (228), ”Yllan” (69) 
etc - och fixeras genom en rad deiktiska gester; de allmänna företeelserna samhället, 
staden, tiden etc preciseras genomgående till ”detta särskilda samhälle” (149), ”[djenna 
stad” (95), ”den här tiden” (52), ”de åren” (52), ”ett hus som detta” (63) etc. Gemen
skapernas precisa spatio-temporala inramning åberopas frekvent för att förklara deras 
perverterade ordning. Bamkollektivets hårda lagar till exempel återförs uttryckligen på 
konkreta, tids- och rumsbundna livsvillkor: ”Det var så att det var inte alldeles lätt att 
vara barn - inte för något bam - i denna sortens hus, vid denna tid i historien” (89).

På samma historiserande sätt beskrivs gemenskaperna och deras sjukdom av de 
kristna relationsteologema. Eftersom samhället, resonerar de, inte bara formas av en 
personalt-andlig dialog utan också av rent materiella livsvillkor, förändrar det sig i takt 
med världens egen evolution och alstrar ständigt nya strukturer. Det finns inga 
abstrakta, tidlösa kollektiv - samtliga tillhör historiens empiriska realitet.65 Människan 
står ”im Strom der geschichtlichen Evolution”66 just genom att delta i gemenskapernas 
temporalt och spatialt fixerade liv.67 Påverkade av bl a Heideggers negativa syn på ”In- 
der-Welt-sein” betraktar de protestantiska relationsteologema kollektivets materiellt- 
historiska aspekt först och främst som en källa till jagets ständiga depersonalisering.68 
Deras katolska kolleger däremot hänvisar till inkarnationens dynamik och menar att 
människan inte kan förlossas annat än i den konkreta, här och nu existerande världen.69 
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En framstående roll i detta soteriologiska projekt tilldelas gemenskapernas materiellt- 
historiska rötter. Gud har valt att fullborda sitt frälsningsverk, hävdar Chenu, genom att 
gå in i sin tids konkreta sociala miljö. Människan kan inte bli imago Christi förrän hon 
upprepat denna inkamatoriska handling. Alla de gemenskaper hon möter i sin vardag är 
potentiella "strukturer för Guds liv". Enligt samma linjer som de katolska relations
teologema förlägger frälsningsskeendet till det aktuella, evoluerande människokol- 
lektivet, betraktar de den sociala synden som en produkt av samhället i dess historiska 
konkretion. Gemenskapernas sjukdom, påpekar de, yttrar sig inte genom någon tidlös, 
en gång för alla fixerad perversion utan genom en rad föränderliga stömingsformer, 
som tillsammans bildar släktets negativa ”Unheilsgeschichte”.* 70 71 Eftersom denna ”dis- 
soziierte Geschichtlichkeit”72 i markant grad speglar mänsklighetens faktiska, materi
ella villkor, får inte studiet av de sociala strukturernas kris begränsa sig till person- 
alismens tidlösa, fenomenologiskt reduktiva begrepp utan måste även inbegripa 
historiskt-materialistiska kategorier.73 Det är talande att pastoralkonstitutionen Gau
dium et spes beskriver samhällets patologiska symptom som ”tidens tecken” när
varande i ”våra dagar”, ”i världen av idag”, i ”den värld vi lever i”.74

du mécanisme de revolution”, i: förf:s (Euvres, VII, 319; Rideau, 45, 65; Metz, Christliche Anthropo- 
zentrik, 64ff; Weger, 117ff, 127ff; Gutiérrez, 173, 2O7ff; Holzherr, 764ff; Aubert, 57f, 65ff; Siller, 15ff; 
Pesch & Peters, 372.

70 Chenu, ”Ciało Kościoła”, 219. Jfr även förf:s ”Wolność”, 286; förf:s ”Rewolucja wspólnotowa”, 298; 
von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 90, 114f; Gutiérrez, 215ff.

71 Schoonenberg, "Der Mensch”, 892. Jfr även ibid, 928ff; Weger, 108, 137ff, 145ff och passim; 
Sievemich, Schuld und Siinde, 174ff, 207ff, 236ff, 293ff och passim: Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in 
der katholischen Theologie, 158, 178ff, 207 och passim; Schmitz-Moormann, 145, 157, 254; Hoping, 32ff, 
262ff; Wiedenhofer, ”Hauptformen”, 319ff; Fiorenza & Metz, 628.

72 Köster, Urstand, Fall und Erbsiinde in der katholischen Theologie, 198. Jfr även Gross, Geschichte, 
IV,310f.

73 Jfr t ex Holzherr, 764ff; von Balthasar, In Gottes Einsatz, 89ff; Sievemich, Schuld und Siinde, 207ff, 
253ff, 272 och passim; förf;s ”Die soziale Siinde”, 124ff.

74 Gaudium et spes 3f (D 4303f), citerat efter Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution. Kyrkan i 
världen av idag, 18, 21. Jfr även Gaudium et spes 37 (D 4337); Mcellers kommentar till Gaudium et spes, 
295ff; Houtart, 186ff; Thils, 294ff; de Lubac, Entretien, 119.

75 Kurowska, '”Språket gör verkligheten tydlig”'. Jfr även Trotzig, "Språk och identitet”, 28f.
76 Trotzig, "Dikt och samhälle”, 639.

Den historiserande undersökning av samhällets sjukdom som både relationsteo
logema och Dykungens dotter inbjuder till aktualiserar ett nytt metodiskt problem. Om 
gemenskapernas evoluerande kris inte kan beskrivas med någon enskild universell 
modell utan skapar ett behov av väl kalibrerade instrument som registrerar var sitt 
konkreta ögonblick i historien, vilka temporalt bundna kategorier kan i så fall mest 
adekvat återge gemenskapernas pervertering i Trotzigs roman? Är Dykungens dotter ett 
historiskt dokument som speglar sociala sjukdomssymptom karakteristiska för 
diegesens dåtid eller är den en samtidsskildring, som i historisk förklädnad kom
menterar samhällets aktuella kris? En diskussion kring dessa frågor konsulterar 
lämpligen de icke-skönlitterära uttalanden där Trotzig berör sitt förhållande till verklig
heten, historien och samhället.

I kapitlet om Trotzigs estetik och hermeneutiken konstaterades att författarinnan 
tillskriver både språket och konsten en mimetisk funktion. Orden, förklarar hon, 
”imiterar verkligheten, är ett slags igenkännande”.75 Konsten påstås på ett motsvarande 
sätt rymma ”ett utomestetiskt, från ett annat område igenkännligt element”.76 Trotzig 
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bekräftar flera gånger att dessa generellt formulerade mimesisprinciper även gäller 
hennes eget skrivande. I en 80-talsintervju deklarerar hon att hon ”utgår från hur livet 
är, hur förhållandena är”.77 Vilka av historiens föränderliga förhållanden är det i så fall 
hennes imitativa diskurs syftar på? Ett återkommande drag i den svenska receptionens 
beskrivning av Trotzigs litterära habitus är en stark fixering vid hennes kulturella 
främlingskap. Författarinnan är, brukar det hävdas, ’”en främmande exotisk fågel i vårt 
litterära liv’”, ”en mörk särling i den svenska litteraturen”, en ”särpräglad” och 
”osvensk” konstnär, som distanserar sig från ”La Petite Suéde”.78 Trotzig själv 
markerar däremot genomgående en djup samhörighet med både sitt hemland och sin 
historiska samtid. Då hennes 15-åriga vistelse i Frankrike kommer på tal, artikulerar 
hon inte någon kontinental kosmopolitism utan - tvärtom - sitt svenska ursprung. Hon 
erkänner att hon hör hemma ”i Sverige”, att hon solidariserar sig ”helt med denna ö”, 
att hon behöver ”det svenska kulturklimatet” och ”ljuset i det svenska och nordiska 
landskapet”, att den svenska verkligheten är hennes ”utgångspunkt”.79 Att ”resa 
utomlands”, observerar hon, brukar paradoxalt nog leda till att man lär känna ”sina 
rötter”.80 Det är också Sverige som står i fokus då Trotzig uttalar sig i aktuella 
samhällsfrågor, i synnerhet efter återkomsten från Frankrike. I artiklar och intervjuer 
diskuterar hon ”det gamla Sverige”, ”det moderna Sverige”, ”det framtida Sverige”, 
”Sverigebilden”, ”myten om Sverige” etc.81 Samhörigheten med den inhemska miljön 
markeras genom ett konsekvent bruk av deixis och l:a personens pronomen: ”vårt 
land”, ”här i vårt fosterland”, ”det här landet Sverige”, ”i vårt Sverige” etc.82

77 E Vejde, ”En blandning av mörkt och ljust”, Blekinge Läns Tidning 12.7.1980. Jfr även Trotzig, 
”Som ett bam - och mot döden”.

78 Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”; Boström, '”Själen - vår skyddsort’”: U Siljeholm, "Med 
Södergran och Trotzig i det 'exotiska Västerås’”, Vestmanlands Läns Tidning 6.6.1980; A-M Hagerfors, 
"Birgitta Trotzig, dagens Nobelpristagare”, Dagens Nyheter 26.11.1970. Jfr även K Vennberg, ”Pilotpriset 
till Birgitta Trotzig”, Aftonbladet 7.5.1985.

79 Siljeholm, "Med Södergran och Trotzig i det 'exotiska Västerås”'; Vejde, "En blandning av mörkt 
och ljust”; Kurowska, ”'Språket gör verkligheten tydlig”’; Pleijel, 12.

90 Vejde, "En blandning av mörkt och ljust”.
81 Jfr Tirén, "Vrångbild att Sverige är avkristnat”: B Trotzig, ”Asyllagen måste ändras", Dagens 

Nyheter 4.12.1996; förf:s "Vi håller på att vakna”; förf:s "Det sekulariserade Sverige”, 80; förf:s "Det är 
inte verkligheten vi röstarom”, Expressen 28.10.1994.

82 B Trotzig, "Sverige sparkar på de liggande”. Expressen 22.2.1994; förf:s "Öga och minne”, 76; förf:s 
"Vi håller på att vakna”; Pleijel, 4.

83 B Trotzig, "Utan bild ingen verklighet”, i: förf:s Jaget och världen, 25; förf:s "Omkring modern
ismens existens”, 15; förf:s "Källan”, 12.

84 Trotzig, "Det sekulariserade Sverige”, 91.

På ett likartat sätt solidariserar sig Trotzig med sitt klockslag i historien. I hennes 
publicistik brukar de samhörighetsskapande platsangivelsema kompletteras med 
temporala positionsmarkeringar som faller in i samma mönster: ”vårt århundrade”, ”vi 
i vår specifika historiska situation”, ”här hos oss i Sverige vid 1970-talets slut” etc.83 
Då hon vid ett tillfälle definierat sin observationspunkt med den allmänna beteckningen 
”[v]i i Sverige”, bifogar hon genast en preciserande korrigering: ”vi: kanske ska jag 
försiktigtvis dra gränsen vid min egen generation”.84 I olika sammanhang betonar 
Trotzig att människans historiska locus har en avgörande betydelse för hela hennes 
existens. Varje individ, menar hon, står ”här och nu och ingen annanstans” och löser
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85 genom sin intellektuella eller konstnärliga aktivitet sina tidsbetingade ”problem”. 
Följaktligen har alla konstverk ”historiskt bundna” skikt, agerar ”i en historisk 
engångssituation”, ger svar på ”ett visst historiskt (socialt, kulturellt) läge” och bör 
tolkas ”i relation till de mycket precisa historiska och sociala sammanhang” där de 
”blir till”.* 86 Trotzig betonar att hennes egna skönlitterära verk bekräftar denna 
allmänna estetiska regel; de är i hög grad ”tidssymptom”, ”punkter i samtiden”, 
produkter av ”vår historiska situation”.87 Inte ens då hon förlägger handlingen till ett 
avlägset förflutet säger hon sig vilja släppa det nutida perspektivet. I en intervju 
publicerad strax efter utgivningen av Sjukdomen påstår hon att hon aldrig uppfattat sig 
själv ”som författare av historiska romaner”.88 Några år senare inskärper hon att hon 
ibland tar upp ”en historisk händelse men de mänskliga skeenden jag skildrar gäller 
dagens förhållanden”.89 Betyder allt detta att Dykungens dotter i första hand ska tolkas 
som en samtidsskildring? Till denna typ av läsningar har Trotzig själv indirekt 
uppmuntrat. I en intervju från slutet av 9O-talet uttrycker hon en viss förvåning över att 
ingen analyserat hennes skönlitterära texter som samtidskritik: ”Besynnerligt, för det är 
en av huvudsakerna för mig”.90

” Trotzig, "Omkring modernismens existens", 15; Pleijel, 13. Jfr även B Trotzig, "Mot våld eller 
frihet”; förf:s Jaget och världen, lOOff; förf:s "Författare idag, 1973”, i: ibid, 32f.

86 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 359, 361; förf:s ”Omkring modernismens existens”, 15.
87 Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 356; förf:s ”Omkring modernismens existens”, 15; 

Werkelid, ”'Det religiösa har gjorts osynligt i Sverige"’.
88 Franki, "Processa mot Gud”.
89 U Nyman, "Mina verk inte dystra. Skildrar verkligheten", Sydsvenska Dagbladet 15.12.1977. Jfr 

även K Holst Nihlén, "De utsattas skildrare”, Hufvudstadsbladet 4.3.1973; Lagerlöf, "Skriva för att slå hål 
på ytan”: Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”.

90 Zaremba, '”Jag går i vilka kyrkor jag vill”'.
91 Trotzig, "Det sekulariserade Sverige”, 94; förf:s Jaget och världen, 101; förf:s "Det är inte 

verkligheten vi röstar om”; förf:s "Tankens arbetare”; Werkelid, '”Det religiösa har gjorts osynligt i 
Sverige'”.

92 Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 360.
93 Trotzig, "Man går åt ett håll”: förf:s '”Ett yttre sken av ordning till priset av en inre ordning'”: förf:s 

"Det sekulariserade Sverige”, 77, 87: förf:s "Språket och murarna”, 52; förf:s "Öga och minne”, 75: förf:s 
"Som ett bam - och mot döden”: Kurowska, "'Språket gör verkligheten tydlig"'; Jonsson, "Bejaka det 

Det vore fullt möjligt att med utgångspunkt i Trotzigs 70- och 80-talsartiklar, som 
ofta berör tidens politiskt-sociala händelser, tolka Dykungens dotter som en samtids- 
pamflett, riktad mot samhällets aktuella sjukdomssymptom. Man måste dock fråga sig 
om en sådan lösning är den hermeneutiskt lönsammaste för att belysa gemenskapernas 
kris i romanen. Ett argument mot en alltför publicistisk förståelse av den historiska 
diegesen i Dykungens dotter är Trotzigs egen syn på verklighetens epistemologiska 
status. Hon betraktar - så som delvis redan kommenterats - genomgående den 
historiskt-sociala verkligheten som ”svåråtkomlig”, ”oåtkomlig”, ”osäker”, ”obegrip
lig”, ”oöverskådlig”, dold bakom ”myter”, ”masker”, ”ogenomträngliga förkläd
nader”.91 Språkets och litteraturens imitativa funktion kan med andra ord inte realiseras 
genom passivt avspeglande utan kräver en aktiv, metodisk ”verklighetstillägnelse”.92 
Detta medvetna utforskande av den sociala substansen beskriver Trotzig med en mängd 
olika uttryck: ”benämna”, ”förtydliga”, ”frilägga”, söka ”grundmönster”, ”slå hål på 
ytan” och tränga ”längre och längre in”, se ”nerifrån”, ”underifrån”, ”inifrån”, ”komma 
fram till vad det är” man varseblir, betrakta det direkt tillgängliga som ”tecken”, 
”sammanfattning”, ”modell”, ”koncentrat”, ”symbol”, ”symbolhandling”.93 Även om 
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Trotzig på ett par ställen markerar att hennes publicistiska verksamhet skiljer sig från 
hennes skönlitterära94, beskriver hon båda diskurstypema i dessa termer av aktivt 
undersökande. Hon presenterar Sjukdomen som ”ett slags utforskning av världen” och 
ser i romanens fiktion en ”prototyp” för verklighetens inre, dolda skeende.95 På ett 
analogt sätt vill hon i sina publicistiska texter betrakta Sverige, Frankrike, Vietnam, 
Polen som en sorts ”essens”, ”symbol”, ”symbolsituation”, som frilägger verklighetens 
djupare strukturer.96

motsägelsefulla!”; Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”; Franki, ”Processa mot Gud”; Sidenbladh, 
'”Livet är både idyll och svavelsyra’”; Nilsson, '”Den årstid där evigheten börjar’”; "Författarinna idag”.

94 Jfr Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 360; Y Eggehom, '”Ett hemligt språk’”, Dagen 
31.3.1979; Donnér, "Drömmar och bilder är mitt material”.

95 Lagerlöf, "Skriva för att slå hål på ytan”.
96 Trotzig, "Det sekulariserade Sverige”, 91, 94; förf:s Jaget och världen, 97f; förfis ”Tankens 

arbetare”. Jfr även förfis "Vandrare, glöm dem aldrig”; förfis "Zagajewski”, 186.1 den stora Ord och Bild
intervjun markerar Trotzig Sveriges symboliska status genom sitt förslag att "sätta citationstecken kring 
ordet” Sverige (Pleijel, 12).

97 Werkelid, "Att ge själen ett ansikte"; Donnér, "Drömmar och bilder är mitt material”; Pleijel, 3ff.
9R Trotzig, "Det outhärdliga får inte glömmas”; förfis "Zagajewski”, 186. Jfr även C O Werkelid, 

”'Språket sprängs, spricker och förgår’”, Svenska Dagbladet 28.11.1993; Trotzig, ”'Världen är ett 
meddelande'”: "Man vill inte höra om mekaniken, utan om betydelsen”.

99 "Författarinna idag”.
100 Trotzig, "Själar”, 11.

Vilka medel använder Trotzig för att befria världen från förfalskande förklädnader 
och komma åt samtidens inre öde? Gemensamt för hennes olika verklighetstillägnelse- 
uttryck är att de implicerar en hermeneutisk aktivitet. På samma vis som hon skapar 
sina litterära konstverk genom att fixera konkreta ”bilder”, ”drömmar”, visioner och 
avtäcka deras ”djupare mening”97, utforskar hon den socialt-historiska verkligheten 
genom att söka dess underliggande semantik. Det historiska sinnet, förklarar hon, 
innebär att befästa ”betydelsen”, nedteckna ”betydelse-ögonblick”, spåra upp ”symbol
betydelse”, urskilja ”vad som bär betydelse, vad som har innebörd”.98 Tillfrågad om 
samhällsbilden i Dykungens dotter betonar hon att den ”förstörelse” hon gestaltat i 
romanen inte är ”meningslös”; hennes syfte har varit att ”hitta mönstret” i samtids- 
skeendet och ”avtvinga alltså denna betong sin inre betydelse”.99 De intertextuella 
redskap som mest effektivt kan kartlägga samhällets sjukdom i Dykungens dotter bör 
sålunda sökas mindre i den konkreta verklighet Trotzig speglar med romanens sociala 
värld än i de tolkningskategorier hon använder för att förstå denna realitet.

I den redan flera gånger åberopade BLAf-enkäten ”Ut i 8O-talet - sju författare ser 
framåt” nämner Trotzig ett antal aktuella politiska och sociala fenomen: kämkrafts- 
omröstningen, debatten kring löntagarfonderna, militärindustrins expansion, SAF:s 
framtidsideologi etc. Det djupare skeende dessa yttre företeelser enligt henne manifest
erar sammanfattar hon med formeln ”kampen mellan vad man grovt kan kalla hum
anism och fascism”.100 Som resonemanget kring systemreferensens struktur visat an
vänder Trotzig termerna humanism och fascism i en specifik betydelse, som starkt 
påminner om den nykatolska teologins begreppsbruk. Det är i första hand via den 
nykatolska synen på samhällets dehumanisering hon förstår den sociala och politiska 
krisen vid 70-talets slut. Enkätsvarets hermeneutiska manöver indikerar att den frukt
baraste intertexten vid en undersökning av de havererade gemenskaperna i Dykungens 
dotter snarare är den nykatolska diagnosen av människollektivets patologi än konkreta, 
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empiriska fakta från den dåtid diegesen speglar eller från författarinnans egen omedel
bara samtid.

Den nykatolska synen på samhällets kris har stor relevans för Dykungens dotter av 
ytterligare ett skäl. Den är i påfallande utsträckning en produkt av samma historiskt- 
sociala verklighet som skildras i Trotzigs roman. Mojan tillhör ungefär samma 
generation som Simone Weil, Marie-Dominique Chenu, Henri Godin, Yvan Daniel m 
fl.101 Precis som Weil beträder hon arbetsgolvet i den stora krisens skugga.102 I likhet 
med arbetarprästema och deras fabrikskamrater bor hon i en arbetarbostad vid stadens 
utkanter och finner i kvarteret sin primära sociala miljö.103 De liberalt-totalitära 
maktstrukturer hon ständigt konfronteras med fungerar som en empirisk utgångspunkt 
för Weils och de Lubacs analyser av industristatens avhumanisering.104 105 Romanens alla 
viktigare politiskt-sociala fenomen - den stora arbetslösheten, 30-talskonjunkturen, 
andra världskriget, socialstatens byråkratisering, arbetskraftsinvandringen etc - 
behandlas utförligt av de nykatolska samhällsteologema och ligger till grund för deras 
bärande begrepp. 05

101 Romanens visserligen varken alltid exakta eller koherenta tidsangivelser (jfr t ex 11, 14f, 245f) 
indikerar att Mojan är född 1904 eller 1905, dvs ungefär samtidigt som Birgitta Trotzigs egen mor (Astri 
Kjellén, född 31.7.1904; jfr Vem är vem? 4. Skåne, Halland, Blekinge, red Å Davidsson, Stockholm (2) 
1966, 431), och flickan samma år som författarinnan själv, dvs 1929. Simone Weils födelsedatum är 
3.2.1909.

102 Jfr t ex McLellan, 86, 93ff; Blum & Seidler, 138ff; Cabaud, 106ff; J Hellman, Simone Weil. An 
Introduction to Her Thought, Waterloo 1982, 18. Den stora krisens betydelse för personalismen och den 
nykatolska samhällsteologin diskuteras i Mounier, ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 183; Duquesne, 53ff.

103 Jfr t ex Siefer, 13ff, 212ff och passim; M Ducos, Action missionnaire en quartier ouvrier, Paris 
1959, 48ff och passim; [H Perrin], Ojciec Perrin (Itinéraire d'Henri Perrin, prétre ouvrier, 1914-54. 
Présenté par ses amis), red R & G Baguet m fl, Warszawa 1967, 35ff, 146ff och passim. Se även F Flohr, 
”Von der Theologie der Befreiung lemen. Die Grundanliegen der lateinamerikanischen Befreiungstheologie 
als Anstoss zur weltweiten Emeuerung kirchlicher Praxis und theologischer Reflexion”, i: Das Lehramt der 
Kirche und der Schrei der Armen. Analysen zur Instruktion der Kongregation fur die Glaubenslehre iiber 
einige Aspekte der "Theologie der Befreiung", red H-J Venetz & H Vorgrimler, Freiburg/S-Miinster 1985, 
13 och passim.

104 Jfr t ex Weil, Oppression, 11 ff och passim; P Dujardin, Simone Weil. Ideologie et politique, 
Grenoble etc 1975, 131ff, 153ff och passim.

105 Jfr t ex S Weil, ”L’Allemagne en attente (Impressions d’aout et septembre)”, i: förf:s Écrits 
historiques et politiques, 126ff; förf:s ”Réflexions en vue d’un bilan”, i: ibid, 296ff; förf:s La Condition 
ouvriére, Paris 1951, 233ff; Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 195ff; förf:s ”Rewolucja wspólnotowa”, 
293ff; förf:s ”Les Signes”, 210ff; Duquesne, 52ff. Se även Gaudium et spes 4ff (D 4304ff); Mcellers 
kommentar till Gaudium et spes, 294ff; Houtart, 172ff.

106 Jfr Pleijel, lOf; Trotzig & Lönnebo, lOf; Werkelid, ”Att ge själen ett ansikte”; Vejde, ”En blandning 
av mörkt och ljust”.

107 Lundborg, ”Att hålla lidandets sår öppet”.

Birgitta Trotzig markerar i åtskilliga sammanhang en stark solidaritet med både de 
nykatolska samhällskritikerna och deras historiska utgångsläge. Hon refererar till René 
Voillaume, Helder Cåmara, Marie-Dominique Chenu, arbetarpräströrelsen, Petits 
Fréres de Jésus du Pére de Foucauld etc.106 107 I en intervju uppger hon rent av att hon av 
katolicismens många olika riktningar endast sympatiserar ”med en liten strömning, 
vänsterriktningen”. 07 Till de politiskt-sociala företeelser som på ett avgörande sätt 
format hennes historiska perspektiv räknar hon andra världskriget, den accelererande 
urbaniserings- och industrialiseringsprocessen samt massamhällets människoförstör-
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1 osande verkan. I den intervju som publicerades i samband med utgivningen av 
Dykungens dotter deklarerar Trotzig att det är denna epok av ”kulturförvandling och 
kulturförstörelse” som hon vill skildra i sin bok.1 Inte minst därför utgör de 
nykatolska samhällsanalyserna en given intertext vid en granskning av gemenskapernas 
kris i Trotzigs roman. Dykungens dotter rymmer de facto - det kommer snart att visa 
sig - många direkta referenser till den nykatolska synen på det modema samhällets 
urartning.

Den nykatolska samhällskritiken har alstrat en stor och sammansatt systemreferens, 
som omfattar bl a Bemanos antiindustriella pamfletter, Voillaumes rapporter om Petits 
Fréres de Jésus och massamhällets frälsningsdynamik, arbetarprästemas dagböcker, 
Chenus uppsatser om arbetets teologi, Weils analyser av det sociala förtrycket och de 
Lubacs verk om samtidens dehumaniserande tendenser. Många av dessa skrifter har 
lämnat tydliga spår i kyrkans officiella samhällsdoktrin, formulerad i jjastoralkon- 
stitutionen Gaudium et spes och ett antal socialt orienterade encyklikor.108 109 110 Som delvis 
redan noterats har denna samling intertexter en heterogen, på många plan konfliktfylld 
struktur. Djupa skiljelinjer går bl a mellan arbetarpräströrelsens utvecklingsbejakande 
teoretiker och den pessimistiska utopisten Simone Weil, mellan 40-talets personal- 
istiskt skolade reformister och 60-talets revolutionärer, mellan första världens anti- 
totalitära humanister och tredje världens antiimperialistiska befrielseteologer.111 112 Symp
tomatiskt är att Johannes Paulus II, djupt formad av Vaticanum II:s aggiomamento och 
själv författare till flera samhällsengagerade encyklikor, energiskt distanserar sig från 
de latinamerikanska radikalernas befrielseprogram.11- Det hybridartade draget behäftar 
inte bara det samhällsteologiska fältet i stort utan också en ansenlig del av dess en
skilda teorier, som inte sällan underminerar den traditionella vänster-höger-kategoris- 
eringen och förenar progressiv, socialistiskt färgad grundhållning med typiskt kon
servativa inslag.113 Men trots denna heterogenitet uppvisar de nykatolska samhälls- 
teoretikema många likheter och beröringspunkter. De fackligt engagerade arbetar- 
prästema exempelvis hämtade inspiration från de Lubac, Chenu och Congar, som i sin 

108 Jfr l ex Trotzig, "Dikt och ideologi. Hållpunkter", 354ff; Kurowska, '"Stängt Sverige har öppnat 
sig’”; förfis ”'Språket gör verkligheten tydlig'”.

109 Nilsson, '"Den årstid där evigheten börjar'”. Jfr även Sidenbladh, '"Livet är både idyll och 
svavelsyra'”: "Författarinna idag”.

110 Jfr t ex D 3935ff, 3955ff, 4301ff. 4690ff, 48lOff.
111 Jfr t ex Weil, L'Enracinement, 171, 186; förf:s "La Personne”, 16ff; förf:s Attente de Dieu, 48f; 

McLellan, 273ff; Allen & Springsted, 166f. 179f: Blum & Seidler, 191; Chenu. "Cywilizacja techniczna”, 
203; Daniélou, "Hellénisme”, 2lff; Hoping, 268f: J Tischner, Etyka solidarności oraz Homo sovieticus 
(Solidaritetens etik & Homo sovieticus), Kraków 1992, 188ff; J Ratzinger, "Die Theologie der Befreiung. 
Voraussetzungen, Probleme und Herausforderungen”, Die neue Ordnung 38 (1984), 285ff; K Fussel, "Uber 
einige Aspekte des Marxismusverständnisses der Kongregation fur die Glaubenslehre. Ein verwunderter, 
kritischer Kommentar”, i: Das Lehramt der Kirche und der Schrei der Armen , 130 och passim; Sievemich, 
Schuld und Sunde, 221, 244, 265ff, 280ff.

112 Jfr D 4610ff, 4690ff, 4730ff, 4750ff, 48lOff; J Poniewierski, Pontyfikat 25 lat (Pontifikatet 25 år). 
Kraków 2003, 95f; de Lubac, Entretien, 98ff; J Górski, "Teologia wyzwolenia” (Befrielseteologi), i: 
Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawia II (Encyklopedi över Johannes Paulus II:s samhällslära), 
red A Zwoliński, Radom 2003, 518ff; J Koral, "Encykliki społeczne" (Samhällsencyklikor), i: ibid, 135ff; J 
Mazur, "Znaki czasu” (Tidens tecken), i: ibid, 6O3ff.

113 Exempelvis har Weils och Bemanos politiska profil diskuterats ingående utan att man kommit fram 
till något entydigt svar; jfr t ex T Molnar, Bemanos. His Political Thought and Prophecy, New York 1960, 
54, 143, 155ff, 163, 168ff och passim; von Balthasar, Bemanos. 485; Dujardin, 170ff; B Łagowski, 
"Simone Weil and Romantic Conservatism", Reports on Philosophy 5 (1981), 9lff.
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tur försvarade Parismissionens fabriksverksamhet mot de officiella kyrkliga instans
ernas trakasserier.114 Den av Marx och Proudhon inspirerade Weil kände djup sam
hörighet med Maurraseleven Bemanos och personalisten Mounier, som båda uttalade 
sig uppskattande om hennes egen samtidsanalys.115 Relationsteologema bildade något 
senare en självklar referenspunkt för den latinamerikanska befrielserörelsen, som i sin 
tur framtvingade väsentliga korrigeringar i de europeiska samhällsdiagnosema.116 Alla 
förbindelser av detta slag har bidragit till en sorts allmän social idégemenskap, som 
blivit den nykatolska samhällskritikens igenkännbara profil. I enlighet med differenti- 
eringsprincipema i föreliggande studie är det just detta gemensamma tankeparadigm 
som ska bilda stommen i den fortsatta undersökningens systemreferens. Om inget 
annat anges, åsyftar i det följande samlingsbegreppen arbetsteologi, statsteologi etc inte 
någon bestämd samhällsteologisk fraktion utan den nykatolska samhällskritikens all
männa idékonsensus.

114 Jfr Perrin, Ojciec, 12, 31, 64, 334ff, 344 och passim; Siefer, 224ff, 273 och passim; Duquesne, 
107ff.

115 Jfr Hellman, 5, 79; McLellan, 67, 257, 259; S Pétrement, Simone Weil. A Life, New York 1976, 
277f, 332; Bell, Simone Weil, 21ff; Molnar, 58, 111, 155ff; Muller, 87ff. Ang kopplingarna mellan Weil 
och arbetarpräströrelsen jfr t ex Siefer, 18, 23: McLellan, 166, 170f och passim. Mounier framhäver starkt 
det nykatolskt-samhällskritiska fältets gemensamma idébas och åberopar ofta - oberoende av sina 
vänstersympatier - exempelvis monarkisten Bemanos tankegångar; jfr E Mounier, ”L'Espoir des 
Désespérés”, i: förf:s (Euvres, IV, 382ff; förf:s ”Feu la Chrétienté”, 532ff, 573ff.

116 Jfr t ex K Rahner, ”Vorwort”, i: Befreiende Theologie. Der Beitrag Lateinamerikas zur Theologie 
der Gegenwart, red K Rahner, Stuttgart 1977, 8; J B Metz, ”Thesen zum theologischen Ort der 
Befreiungstheologie”, i: Die Theologie der Befreiung. Hoffiiung oder Gefahr fur die Kirche?, red J B Metz, 
Dusseldorf 1986, 147ff; W Kasper, ”Theologie der Befreiung aus europäischer Perspektive”. i: ibid, 77ff, 
90ff; M-D Chenu, ”Orędzie soboru do świata” (Koncilitets appell till världen), i; förf:s Wybór pism, 486; 
förf:s ”Paradoks”, 336; Lambert, 139f; Sievemich, Schuld und Sunde, 235, 251 och passim.

Som redan framgått betraktar de nykatolska teologerna de havererade gemen
skaperna som en produkt av delvis samma mekanismer som ligger bakom de diadiska 
relationernas förvrängning. Undersökningen av den sociala synden i Dykungens dotter 
kommer således inte att kunna undvika en dubblering av en rad diagnoser från de 
dialogiskt fokuserade kapitlen. Men medan studiens tidigare resonemang försökt 
belysa den mellanmänskliga samvarons sjukdomssymptom ur ett tidlöst jag-du- 
perspektiv, ska följande tolkningar sätta in samma fenomen i en samhälleligt-historisk 
kontext.



2.2 Det inhumana arbetet

Romanens arketypiska inledningspassage framhäver tre moment i människokol- 
lektivets struktur, som samtliga är djupt förankrade i Dykungens dotter som helhet och 
tillika får stark respons från den katolska samhällsteologin.

För det första privilegierar öppningsscenen en bestämd typ av sociala bindningar. 
De kollektiv berättaren tematiserar - "gårdarna” (10), ”landsbygden” (10), ”staden” 
(10), ”stora skaror” (10) - knyts till människans arbetssituation; ordet arbete och dess 
semantiska ekvivalenter återkommer flera gånger i passagen (10). Samma exponerade 
roll får arbetet i romanen i stort. Romano Guardini observerar att Dostojevskijs 
gestalter aldrig sätts i arbete: ”Keiner arbeitet”.1 2 Dykungens dotter däremot fokuserar 
ständigt den arbetande människan. Det gamla landet beskrivs som ”en sådan trakt där 
arbete är livet” (15); den nya världen innebär likaså ”arbete, ingenting annat än arbete” 
(80). Mojan framstår på hemorten som ”en arbetsmaskin” (13) och lever i staden helt 
efter det gamla landets mönster: hon arbetar ”obegränsat” (80), är ”jämt borta på 
arbete” (83), känner sig ”trött och utmattad på allt utom på arbete” (235), ”levde och 
arbetade” (96), ”gick på arbete, gick hem” (247) etc. Också då hon gått i pension har 
hon ”fortfarande kontorsstädning på kvällstid” (274). Berättaren lägger ned stor energi 
på att påvisa arbetets betydelse för gestalternas intersubjektiva och sociala liv. Flickans 
elakhet och bråkighet vid kvällsmaten exempelvis tolkas som hennes försök att ”hindra 
Mojan att gå sin väg” (84) till ”städningarna” (84).

1 Guardini, Religiöse Gestalten, 162.
2 M-D Chenu, ”Arbeit”, i: SM, I, 313. Jfr förf:s ”Teologia pracy”, 434ff; förf:s Pour une Théologie, 

29ff; Mounier, ”Révolution personnaliste”, 277ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 787ff.
3 Chenu, ”Paradoks”, 325. Jfr förf:s Pour une Théologie, 16ff; förf:s ”Teologia pracy”, 454ff; förf:s 

”Człowiek”, 340ff; E Mounier, ”La Petite Peur du XXe siécle”, i: förf:s (Euvres, III, 382 och passim; 
Ducos, 46f; Weil, L'Enracinement, 128f, 380 och passim; Blum & Seidler, 177 och passim; C B Fischer, 
”Simone Weil and the Civilisation of Work”, i: Simone WeiTs Philosophy of Culture, 189ff.

4 Jfr Chenu, Pour une Théologie, 1 lff; förf:s ”Prawda i wolność”, 97ff; förf:s ”Ciało Kościoła”, 21 lff; 
R Guardini, Freiheit, Gnade, Schicksal. Drei Kapitel zur Deutung des Daseins, Miinchen (6) 1979, 163ff; 
David, ”Theologie der irdischen Wirklichkeiten", 552ff; Tischner, Świat, 63ff och passim; Weil, La 
Pesanteur, 178ff; A Krogmann, "Le Travail (Expérience et notion)”, i: Simone Weil. Philosophe, histo- 
rienne et mystique, 227ff; Narcy, 101; Blum & Seidler, 48, 143f; Hellman, 33ff; Fischer, 189.

Lika kraftigt betonas arbetets ställning i jagets socialt-intersubjektiva sfär av de 
nykatolska samhällsteologema. Människan är i deras förståelse ett sammansatt väsen 
som lever sitt liv mellan två poler - Gud och materien - och formar sin existens i ett 
dynamiskt samspel med dem. Det viktigaste uttrycket för människans förhållande till 
den materiella världen är hennes arbete, som därmed blir ”der eigentliche Akt, die 
Ursprungssituation des Menschen, seine 'Inkarnation’”." Eftersom de mellanmänskliga 
gemenskaperna konstitueras genom människans möte med naturen, är det just arbetet 
som blir deras primära fundament. Marie-Dominique Chenu hävdar rent av att den 
mänskliga civilisationen först och främst är '”arbetets civilisation’”.3 Samhällsteologer- 
na drar både teoretiska och praktiska konsekvenser av denna övertygelse om arbetets 
primat i jagets sociala liv. Dels menar de att studiet av de mellanmänskliga gemen
skaperna måste utgå från en analys av människans arbetsvillkor; deras samhällslära är i 
långa stycken en arbetsteologi.4 Dels uppmanar de präster och ordensbröder att beträda



II.2.2 Det inhumana arbetet 247 

fabriksgolvet och möta arbetarna i deras mest självklara sociala miljö. Arbetarpräst- 
rörelsen, Mission de Paris, Mission de France etc var i hög grad frukter av denna 
progressiva appell.5 Även om kyrkans officiella instanser inledningsvis bemötte det 
nykatolska intresset för arbetet med påtaglig misstänksamhet6, har de till följd av 
aggiomamentorörelsen övertagit stora delar av samhällsteologemas fömyelseprogram.7 
De socialt orienterade encyklikoma - t ex Mater et magistra och Laborem exercens - 
grundar sin analys av samhällets ordning på en diskussion om människans arbets
situation.8

5 Jfr t ex Siefer, 66ff, 1 lOff och passim; R Voillaume, "Les Petits Fréres de Jésus du Pére de Foucauld”, 
Études 251 (1946), 81ff: förf:s Au Citur, 86ff, 329 och passim; Perrin, Ojciec, 117ff, 183ff, 245ff och 
passim; Ducos, 37ff; Duquesne, 107ff; S Weil, ”Cette Guerre est une guerre de religions”, i: förf:s Écrits de 
Londres, 104.

6 Jfr J Loew, Journal d’une mission ouvriére 1941-1959, Paris 1959, 291 ff; F Leprieur, Quand Rome 
condamne. Dominicains et prétres-ouvriers, Paris 1989, 32ff, 161ff och passim; Siefer, 68ff, 94ff.

7 Jfr t ex Gaudium et spes 35ff (D 4335ff), 67; Thils, 279ff; J-Y Calvez, ”La Vie économico-sociale”, i: 
L'Eglise dans le monde de ce temps, II, 494ff.

8 Jfr D 373lff, 3935ff, 4690ff.
9 Jfr G Lukåcs, Balzac und der franzosische Realismus, Berlin 1952, 8ff, 52ff och passim. Se även 

förf:s ”Reportage oder Gestaltung?”, i: förf:s Essays iiber Realismus, Neuwied-Berlin 1971, 47ff; T 
Adomo, ”Balzac-Lektiire”, i: förf:s Gesammelte Schrifien, red R Tiedemann, Frankfurt/M 1997, XI, 139ff.

10 I ”Författarinna idag” menar Trotzig att hon i Dykungens dotter försöker gestalta det svenska 1900- 
talets ”hastiga förflyttning från medeltiden till science fiction”. Romandiegesens yllefabrik konfronteras 
med sin historiska förebild i E Ström, ”Den inre orten”, Sydsvenska Dagbladet 28.8.1988; E Ekselius, ”Det 
jäser i lera och dy. Birgitta Trotzig reser i Kristianstads värld”, Dagens Nyheter 25.6.1991.

Det andra viktiga momentet i öppningspassagens teckning av de mellanmänskliga 
gemenskaperna är fixeringen av en historiskt bestämbar förändring i arbetets struktur. 
Mojan som vandrar till staden ”för att söka arbete” (10) är på väg att byta ut en form av 
arbete mot en annan. De båda arbetsformerna får en omsorgsfull konkretisering i 
romantexten. I det gamla landet arbetar Mojan på ”ett fiskeställe med jordlott och 
betesmark” (13) som ägs av hennes far. I den nya världen söker hon sig till en fabrik, 
där arbete köps och säljs (148). Med en sorts dokumentarisk utförlighet räknar berätt
aren upp de olika fabrikerna i den urbana miljön: ”Valskvamen” (54), ”trikåfabriken” 
(54), ”bomullsspinneriet” (54), ”pappersfabriken” (54), ”knäckebrödsfabriken” (54), 
”charkuterifabriken” (191), ”benmjölsfabriken” (191) etc. Majoriteten av stadens 
invånare kopplas till skilda industriyrken: spinnerska (250) ”flasksköljerska” (208), 
”lärling i valkningen” (116) etc. I öppningsscenen framställs Mojans flyttning till den 
urbana arbetsmiljön som en dåraktig handling: ”Mot allt förnuft var hon på väg till 
staden” (10). Men precis som Balzac - i György Lukåcs läsning - gör det slump- 
mässigt-subjektiva till ett uttryck för det nödvändigt-objektiva9, visar sig Mojans 
accidentella handling ha något typiskt och lagbundet över sig. Nästan alla hennes 
intradiegetiska generationskamrater exemplifierar samma rörelse från det agrara till det 
industriella. Elna är ”bördig från Hoby” (118) och får anställning som sömmerska. 
Gårdskarlen kommer ”uppifrån Immeln” (113) och får ”arbete i textilfabriken” (116). I 
takt med den pågående migrationen till städerna får de urbana arbetsplatserna allt 
väldigare dimensioner. Medan Yllan ryms i en ”tegelbyggnad” (73), täcker Mazetti ”ett 
helt kvarter” (228). Medan 30-talets Kristianstad fortfarande har ”frihetens platser och 
gömställen” (71), är 60-talets Malmö inget annat än ”hamnen och fabriksödemarken” 
(250).10
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Romanens gestaltning av arbetets evolution inordnar sig påfallande väl i de ny
katolska samhällsteologemas syn på de sociala strukturernas dynamik. Gemenskap
ernas ständiga förändring har, påpekar de, en av sina viktigaste drivkrafter i arbets
formernas oupphörliga utveckling. 1 Sin egen samtid beskriver samhällsteologema som 
en av de största revolutionerna i arbetets historia. Med termen revolution åsyftar de i 
enlighet med Hegels språkbruk inte något plötsligt, våldsamt brott i världsskeendets 
kontinuum utan en stegvis, objektivt-nödvändig förändring, som på ett genomgripande 
sätt påverkar människokollektivets existensvillkor.1' Som de viktigaste tendenserna i 
sin tids arbetsfevolution betraktar samhällsteologema dels att arbetet förflyttas till 
staden, dels att det antar den kapitalistiska fabriksproduktionens form. Ingen annan 
händelse i nuet har, menar de, gripit in i varje enskild individs privata och sociala öde 
så djupt som just ”den industriella revolutionen”.13

Det tredje exponerade momentet i öppningsscenens samhällsbild är att den pågå
ende industrialiseringen framkallar en allvarlig störning i människans arbetsvillkor. 
Passagens första historiserande tidsangivelse fäster handlingen vid den stora krisens år: 
”Det var sista året av 20-talet, det var svårt med arbete överallt” (10). Som arbetets 
sjukdomshärd utpekar berättaren inte agrarsamhällets gamla produktionsformer - hur 
tiderna än är behöver gårdarna ”extrahjälp då och då” (10) - utan den modema fabriks- 
världen, där det är ”mer än omöjligt” (10) att hitta försörjning. Ett direkt resultat av det 
industriella produktionssystemets urartning blir en märklig pervertering av urban- 
iseringsprocessen; de som överhuvudtaget ger sig ”iväg någonstans” (10) väljer rikt
ningen ”från staden och bort” (10). På samma vis som romanen sätter in inlednings- 
scenens gemenskapskris i ett frälsningsdynamiskt sammanhang, tolkar den öppnings- 
passagens arbetskris i kristet-antropologiska kategorier. I Mojans dröm tillskrivs 
arbetet i staden en soteriologisk potential: det utlovar ”ett nytt liv” (54), hjälper mot 
mörkrets krafter (60), är en gåva från ”nådens sol” (69). På ett motsvarande sätt 
beskrivs arbetets sjukdom med syndens typiska vokabulär: mörker (73), tyngd (95), 
fängelse (149), skuld (84), fördärv (75) etc. I stället för att infria sitt löfte om att skapa 
ett nytt ”paradis” (228) på jorden visar sig industriarbetet endast öka syndens börda.

En likartad frälsningsdynamisk syn på produktionsformernas evolution utvecklas i 
den nykatolska människoläran. Medan de protestantiska relationsteologema först och 
främst betraktar arbetet som en syndens produkt som förvandlar människan till en 
depersonaliserad homo faber15, betonar deras katolska kolleger arbetets centrala plats i 
Guds återlösningsplan. Med hänvisning till bl a Adams paradisiska aktivitet och

11 Jfr t ex Chenu, Pour une Theologie, 13ff; Tischner, Świat, 64; David, ”Die schöpferische Kraft”, 
793ff: Gaudium et spes 33ff (D 4333ff); Calvez, ”La Vie”, 495ff; Thils, 279ff.

12 Jfr Tischner, Etyka solidarności, 61 ff; förf:s Świat, 55ff; Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 293ff; 
förf:s Pour une Theologie, 73ff.

13 Chenu, ”Człowiek”, 348. Jfr förf:s ”Cywilizacja techniczna”, 195ff; Tischner, Świat, 56; Ducos, 27f; 
Loew, 91 ff. Se även Gaudium et spes 6 (D 4306), 63ff; Houtart, 190ff; Calvez, ”La Vie”, 487ff.

14 Med syndens språkbruk - ”död”, "utdöende”, ”fångenskap”, ”förstörelse”, "förstening” etc - 
beskriver Trotzig industrialiserings- och urbaniseringsprocesssen även i sina intervjuuttalanden om 
Dykungens dotter: jfr ”Författarinna idag”; Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar’”.

15 Jfr Böckenhoff, 309; Langemeyer, 154ff. Se även WA 40,3,280f, 42,152ff; P Althaus, Die Ethik 
Martin Luthers, Giitersloh 1965, 105f.
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Kristus verksamhet som timmerman16 menar de att arbetet är en del av nyskapelsen och 
en levande länk mellan människan och Gud.17 18 Produktionsformernas ständiga utveckl
ing, som alltmer vidgar individens personala frihetsrum, betraktas som en av de påtag- 
ligaste manifestationerna av denna inkamatoriska oeconomia. Men samtidigt som de 
nykatolska samhällsteologema lyfter fram arbetets frälsningsaspekt - ingen teori i den 
kristna antropologins historia har gett människans jordiska verksamhet en så hög 
status19 - understryker de att det mänskliga arbetet i likhet med alla andra skapade 
fenomen är öppet för ”Versuchungen und Gefährdungen”20 * * och kan förfela sin soterio
logiskt-eskatologiska uppgift. Med avfallet från frälsningens ordning blir, menar de, 
arbetets inkamatoriska dynamik dock inte helt förstörd utan får en förvrängd och av 
synd förgiftad form.-1 Urartningen märks särskilt tydligt inom arbetets historiska 
utveckling, som i stället för att främja människans frälsningssträvan alstrar pervert
erade produktionsformer. Tack vare sin avancerade tekniska bas skulle industriarbetet 
bättre än tidigare arbetsformer ha kunnat realisera nyskapelsens eskatologiska mål. 
Men industrialismen har förfelat sin återlösningspotential och givit upphov till extremt 
patologiska fenomen." Samhällsteologema tillskriver arbetets syndspridande effekt en 
nyckelroll i människokollektivets perversion. Enligt samma linjer som de betraktar 
arbetet som samhällets ”centre spirituel”23, menar de att gemenskapernas sociala kris 
har en av sina viktigaste rötter i arbetets sjukdom.24 I pastoralkonstitutionen Gaudium 
et spes uppfattas ”[d]en av synden fördärvade mänskliga verksamheten” - med ordet 
navitas avser konciliets fäder först och främst just arbete - som en väsentlig orsak 
bakom samhällets ”misär”.25

16 Jfr Chenu, "Arbeit”, 3O7ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 787ff; Tischner, Etyka solidarności, 
172: Gaudium et spes 34 (D 4334), 67; Thils, 283ff: Calvez, ”La Vie”, 495. Se även A Richardson, The 
Biblical Doctrine ofWork, London 1952, 23ff, 28f och passim.

17 Jfr t ex Chenu. 'Teologia pracy”. 430ff; Duquesne, 92ff: Guardini, Freiheit, 163ff; David, "Die 
schöpferische Kraft”, 794f, 800f och passim: Tischner, Świat, 63ff; förf:s Etyka solidarności, 95f, 109f och 
passim; Voillaume, Au Ctrur, 332ff och passim; Siefer, 226f; Loew, 93ff; Weil, La Pesanteur, 178ff; förf:s 
Oppression, 137f, 202; Vetö, 124ff; Bell, Simone Weil, 28ff; Narcy, 103. Se även Gaudium et spes 34 (D 
4334); D 4690, 4692; Thils, 283ff; P Teilhard de Chardin, "La Mystique de la Science”, i: förf:s (Euvres, 
VI, 22 lf; Rideau, 196; de Lubac, La Pensée religieuse, 38.

18 Jfr t ex Chenu, "Człowiek", 345ff; förf:s "Cywilizacja techniczna”, 197ff; förf:s Pour une Theologie, 
16ff; förf:s "Teologia pracy”, 439ff; Tischner, Etyka solidarności, 63; David, "Die schöpferische Kraft", 
798f. Se även Gaudium et spes 64.

19 Jfr Chenu, "Arbeit”, 3 lOff; förf:s Pour une Theologie, 11 ff; David, "Die schöpferische Kraft”, 789ff.
20 David, "Die schöpferische Kraft”, 801.

Jfr t ex Chenu, Pour une Theologie, 14ff; Tischner, Etyka solidarności, 25; Weil, LEnracinement, 
63ff; förf:s "Une Personne”, 22f; David, "Die schöpferische Kraft”, 800f: H Godin & Y Daniel, La France, 
pays de mission?, Paris 1950, 191; Siefer, 58.

" Jfr Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 195ff; förf:s Pour une Theologie, 14ff; förf:s "Teologia pracy”, 
439ff; Weil, La Condition, 24lff; E Mounier, "Manifeste au service du personnalisme”, i: förf:s (Euvres, 1, 
581 ff; G Bemanos, La France contrę les Robots, Paris 1947, 153ff, 201 ff; von Balthasar, Bernanos, 481 ff.

23 Weil, LEnracinement, 380.
‘4 Jfr t ex Chenu, "Cywilizacja techniczna", 195ff: förf:s "Człowiek”, 345ff; Weil, Oppression, 1 lff.
"5 Gaudium et spes 37 (D 4337); citatet efter Andra Vatikankonciliets pastoralkonstitution. Kyrkan i 

världen av idag, 60f. Jfr även Thils, 294ff; A Auers kommentar till Gaudium et spes, i: Das Zweite 
Vatikanische Konzil, III, 377ff.

De tre momenten i öppningsscenens bild av samhället aktiverar vid sidan av den 
nykatolska arbetsteologin ytterligare en betydelsefull kontext: Karl Marx idéer. Denna 
dubbelreferens är ingen tillfällighet. Pius XI:s tes att ingen samtidigt kan vara ”en äkta 
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katolik” och ”en socialist i ordets sanna betydelse”26 revideras av de nykatolska sam- 
hällsteologema. Både i sin teori och i sin praktiska verksamhet visar merparten av dem 
en stor öppenhet för marxismens tankevärld. De refererar explicit till Marx skrifter, 
övertar hans grundbegrepp, berömmer hans metodiska och analytiska skicklighet.27 
Arbetarprästema leder strejker tillsammans med kommunistiska fackföreningsledare 
och omformulerar Pius XI:s tes till påståendet att ingen kan på samma gång tjäna Gud 
och storkapitalet.28 Men trots denna.öppet deklarerade frändskap med vänsterideologin 
riktar de katolska radikalerna också allvarlig kritik mot Marx teorier. Simone Weil 
hyllar Marx som ett geni29 men kallar samtidigt marxismen för en ”mélange d’idées 
confuses et plus ou moins fausses”.30 Gemensam för de flesta katolska arbetsteologer 
är en ambition att revidera det de uppfattar som Marx ”lacunes” och ”incohérences”31 
och att anpassa hans doktriner till den katolska antropologins axiom. Liksom Thomas 
lyckades ”'baptiser’” Aristoteles, vill de katolska samhällskritikerna kristna ”1’huma- 
nisme marxiste”.32 Paradoxalt nog sker denna anpassningsprocess inte sällan med hjälp 
av Marx egna kategorier och yttrar sig snarare genom nyanserade modifieringar och 
accentförskjutningar än genom något spektakulärt fadermord.33 Inte minst av den 
anledningen utgör samhällsteologemas intertextuella dialog med Marx själva navet i 
deras teori om arbetet. Det är just genom att formulera sina invändningar mot Marx 
som Weil bäst förmår precisera sin egen syn på industriarbetets sjukdom.34 Den 
fortsatta diskussionen kring romanens gestaltning av fabriksvärldens kris kommer i 
väsentlig grad att utgå från denna vitala marxistiskt-nykatolska dialog.

26 D 3744. Jfr J-Y Calvez, "Die Koexistenz der Kirche mit dem Marxismus”, i: B Bośnjak, W Dantine 
& J-Y Calvez. Marxistisches und christliches Weltverständnis, Freiburg/B-Wien 1966, 138ff.

27 Jfr t ex Chenu, Pour une Theologie, 61ff; Duquesne, 53; Voillaume, Au Cceur, 90f, 476; von 
Balthasar, Einsame Zwiesprache, 46, 70f; L Eméry, Karl Marx et Teilhard de Chardin, Paris 1963, lff; E-H 
Schillebeecks, ”Foi chrétienne et attentes terrestres”, i: förf:s Approches théologiques, Paris-Bruxelles 
1965ff, III, 75; Weil, L’Enracinement, 89, 127 och passim; förf:s Oppression. 45ff, 67, 166 och passim: 
Blum & Seidler, 72ff, 263ff; Bell, Simone Weil, 22f; McLellan, 68, 71 och passim; O von Nell-Breuning, 
"Wir alle stehen auf den Schultem von Karl Marx”, Stimmen der Zeit 194 (1976), 616ff: B Ollman, 
Alienation. Marx's Conception of Man in Capitalist Sociery, Cambridge 1971,76.

28 Jfr Perrin, Ojciec, 258, 312ff, 341ff och passim; Siefer, 49, 165f, 233ff och passim: Loew, lOlff, 
306ff, 312ff och passim; Leprieur, 52ff, 134ff och passim; Duquesne, 116ff, 120ff. Se även H Cåmara, Gott 
lebt in den Armen, Olten 1986, 145 och passim; J B Metz, Glaube in Geschichte und Gesellschaft. Studien 
zu einer praktischen Fundamentaltheologie, Mainz 1977, 27, 29ff och passim.

29 Jfr t ex Weil, Oppression, 195.
10 Weil, L'Enracinement, 65. Jfr även t ex förf:s Oppression, 59ff, 194ff, 221 ff; J-Y Calvez, La Pensée 

de Karl Marx, Paris 1956, 42ff och passim; von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 56, 69f; Tischner, Etyka 
solidarności, 36ff, 55ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 800f; de Lubac, Le Drame, 33ff; Voillaume, Au 
Caur, 47lff och passim; Loew, 312ff, 415f och passim; P Ehlen, ”Ist die Verwendung der marxistischen 
Gesellschaftsanalyse in einer Theologie möglich?”, i: Die Theologie der Befreiung. Hoffhung oder Gefahr, 
99ff; Bell, Simone Weil, 21ff; Blum & Seidler, 26ff, 61 ff och passim; Dujardin, 121 ff.

31 Weil, Oppression, 194.
12 Chenu, Pour une Theologie, 68f. Jfr även t ex David, "Die schöpferische Kraft”, 800f; Blum & 

Seidler, 156; Siefer, 166; Sievemich, Schuld und Siinde, lOOf, 212f och passim; G Mury, ”Un Marxiste 
devant 'Gaudium et spes’. De la contradiction ä 1’espérance”, i; L'Église dans le monde de ce temps, III, 
133ff.

13 Jfr t ex Chenu, Pour une Theologie, 65ff; Gutiérrez, 22ff, 169f och passim; Sievemich, Schuld und 
Siinde, 251.

34 Jfr t ex Weil, Oppression, 59ff, 194ff; Hellman, 25ff; Bell, Simone Weil, 21 ff; Blum & Seidler, 29ff, 
120 och passim; McLellan, 67f, 75ff och passim; R Chenavier, Simone Weil. Une philosophie du travail. 
Paris 2001, 20lff.
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I likhet med de katolska samhällsteologema tillskriver Marx arbetet ett slags 
återlösande potential. Det är genom att arbeta som jaget bäst utvecklar sina inneboende 
möjligheter och fullbordar sin mänskliga kallelse.35 Denna frälsande förmåga kopplar 
Marx till arbetet i sig. Han upphöjer arbetet till en sorts hypostas, som inte behöver 
något berättigande utöver sig själv. I hans människosyn är det arbetet som ger den 
mänskliga existensen dess sanna mening och inte tvärtom.36 Till följd av denna sin 
absoluta karaktär kan arbetet enligt Marx aldrig drabbas av kris. Då han talar om 
arbetslivets problem avser han inte arbetet i sig utan dess yttre ramar, i synnerhet 
arbetets ekonomiska villkor.37 Arbetet är i kris, påstår han, då arbetaren inte får 
använda de värden han själv skapar under arbetsprocessen. Arbetarens fattigdom 
utpekas som de störda arbetsförhållandenas tydligaste symptom.38 Marx medger 
visserligen att även arbetet i sig kan uppfattas som inhumant och meningslöst. Denna 
absurditetskänsla får arbetaren framför allt, när han förnimmer sitt arbete som ”nur ein 
Mittel, um existieren zu können”.39 Men grunden till denna upplevelse av arbetets 
otillräcklighet finner Marx inte i själva arbetet utan just i dess ekonomiska premisser.40 
Så fort arbetaren, menar han, får sin rättmätiga lön, aktiveras automatiskt arbetets 
inneboende befrielseförmåga.41 I det marxska återlösningsprojektet är det inte arbetet 
som blir frälst utan världen som blir frälst till arbete.

35 Jfr J Plamenatz, Karl Marxs Philosophy of Man, Oxford 1975, 119f; Ollman, 99ff och passim; A 
Oakley, Marx's Critique ofPolitical Economy. Intellectual Sources and Evolution, London-Boston 1984, I, 
62f; R P Appelbaum, Karl Marx, Newbury Park-London-New Delhi 1988, 77; Blum & Seidler, 48; David, 
”Die schöpferische Kraft”, 800f.

36 Jfr t ex H Klages, Technischer Humanismus. Philosophie und Soziologie der Arbeit bei Karl Marx, 
Stuttgart 1964, 13ff, 26ff, 106ff och passim; Ollman, 99ff; McLellan, 72.

37 Jfr t ex T Sowell, Marxism. Philosophy and Economics, London 1985, 66ff; Appelbaum, 71; Ollman, 
158ff; Plamenatz, 147.

38 Jfr A A Oppolzer, Entfremdung und Industriearbeit. Die Kategorie der Entfremdung bei Karl Marx, 
Köln 1974, 214f, 228ff och passim; J Israel, Alienation. Från Marx till modem sociologi. En makro- 
sociologisk studie, Stockholm (2) 1971, 59, 65 och passim.

39 K Marx, ”Lohnarbeit und Kapital”, i: K Marx & F Engels, Werke. Berlin 1956ff, VI, 400. Jfr även K 
Marx, "Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844”, i: ibid, XL (Ergänzungsband 1), 
520; Oppolzer, 106, 180ff, 193ff; Ollman, 137ff.

40 Jfr Oakley, I, 62ff och passim; Oppolzer, 208ff; Ollman, 158ff och passim.
41 Jfr t ex Appelbaum, 129ff; Sowell, 153ff.

På flera plan samstämmer Dykungens dotter med den marxska samhällsdiagnosen. 
En av de mest uppenbara beröringspunkterna är betonandet av arbetarnas ekonomiska 
nöd. I likhet med Marx tematiserar berättaren klyftan mellan fattiga och rika; 
fattighusets trånga rum ”utan värme” (52) exempelvis kontrasteras mot ljusa fönster 
med glittrande ”kristallkronor” (196). Ordet fattig återkommer med hög frekvens i 
romantexten. Mojan och flickan bor i ”Gamla Fattighuset” (52), lever bland ”fattiga” 
(57), går till ”fattigvården” (45), ordnar ”en fattigbegravning” (167) etc. I avsevärd 
grad betingas denna fattigdom av att de värden som skapas under produktionsprocessen 
inte kommer arbetarna till del. Trots att romanens arbetare huvudsakligen är knutna till 
textilindustrin (t ex 69, 116, 118), har de inte råd att köpa kläder (126); deras bam går i 
”kläder som aldrig var sydda till dem, alltid var omsydda av någon annans” (63).

Men samtidigt formulerar Dykungens dotter en komplex kritik mot Marx idéer. En 
av de mest symptomatiska meningsskiljaktighetema gäller synen på arbetets mening. 
Passagen om Mojans arbetssituation under den stora krisen sammanför ekonomisk nöd 
med en upplevelse av arbetets absurditet. De tillfällighetsjobb Mojan försörjer sig på 
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ger ”ibland en smörgås, ibland en slant, ofta ingenting alls” (53) och känns som ett rent 
”uppehållande av livet” (53). Intressant nog skapar inte romanen någon kausal koppl
ing mellan dessa två element. Under sitt verksamma yrkesliv lyckas Mojan samla på 
sig en viss egendom, som omfattar både varor - ”trasmattor på golvet” (80), ”ottoman i 
rummet” (80) etc - och ”en sparbanksbok med sparpengar på” (235). En trång lägenhet 
”på nedre botten” (52) i ”Gamla Fattighuset” (52) byts ut mot en bekvämare bostad ”i 
översta våningen i gårdshuset” (71) i ett av stadens arbetarkvarter; den följs i sin tur av 
en modem ”bostad” (250) i ett folkhemshöghus, signifikant nog beläget ”vid Per Albin 
Hanssons väg” (250). Men med denna ekonomiska ”läkningsprocess” (80) försvinner 
inte känslan av arbetets absurditet: ”Arbete, arbete, vad tjänade det till?” (245f). Som 
lika meningslös upplever Mojan arbetets ekonomiska utdelning: ”vad tjänade det nu till 
med slantarna som hopade sig på postsparbanksboken?” (246). Det är alltså inte i 
ekonomin Dykungens dotter söker arbetssjukdomens primära grund. Det som för Marx 
är arbetskrisens huvudorsak blir i romanen enbart ett förvisso väsentligt men långt ifrån 
nödvändigt sjukdomssymptom. Att berättaren så tydligt tonar ned betydelsen av 
arbetets ekonomiska ramar har i stor utsträckning att göra med hans syn på arbetets 
inneboende värde. Mojan lever ett liv som ”är arbete, ingenting annat än arbete” (80), 
men detta oupphörliga arbetande förmår inte ge hennes existens någon djupare mening. 
På sin höjd skapar det en bedövande effekt som är ett slags karikatyrbild av Marx idé 
om frälsning genom arbete. Mojan städar extra efter fabriken för att ”fullkomligt trötta 
ut sig, trötta ut sig för sömnen som annars svårligen kom i den förfärliga, tomma, tysta, 
ensamma natten” (272). Om arbetet i sig endast förmår ge en falsk, opiumliknande 
befrielse, måste den återlösningspotential romanen vill tillskriva arbetsfenomenet ligga 
utanför arbetet självt. Den absurditetskänsla Mojans livslånga arbetsgäming utmynnar i 
indikerar att arbetet i Dykungens dotter inte är någon oantastbar hypostas utan en 
världslig företeelse, som ger mening först då den transcenderar sig själv och förkropps
ligar andra, icke-materiella värden.

Romanens distansering från den marxska synen på arbetet har en intertextuell 
parallell i de nykatolska samhällsteologemas uppgörelse med Marx. De instämmer i 
Marx skarpa protest mot arbetarnas ekonomiska nöd; arbetarkvarterens misär, fabriks- 
arbetamas låga löner, de arbetslösas hungerkänslor är ämnen som ofta återkommer i 
deras analyser av industriarbetets sjukdom. Som en av de viktigaste orsakerna till 
arbetarnas kroniska fattigdom utpekar de ett felaktigt fördelningssystem, som innebär 
att huvuddelen av de under arbetsprocessen framskapade värdena aldrig når arbet
arna.42 De grymma ekonomiska ojämlikhetema fördöms explicit både i Gaudium et 
spes och i kyrkans andra officiella dokument.43 Ändå menar samhällsteologema att 
Marx överexponerar arbetslivets ekonomiska aspekt. Även om han anlagt sitt projekt 
som en storstilad, judiskt-profetisk samtidsvision har han, påpekar de, så småningom 
svikit sin ursprungliga intention och blivit en sorts revisor. I synnerhet Simone Weil 
vänder sig mot hans tendens att betrakta arbetets perversion som ett rent ekonomiskt 

42 Jfr M-D Chenu, ”Klasy społeczne i Ciało Mistyczne Chrystusa” (Samhällsklasserna och Kristus 
mystiska kropp), i: förf:s Wybór pism, 36lf: förf:s "Społeczne aspekty ascezy” (Askesens samhälleliga 
aspekter), i: ibid, 315; förf:s Pour une Theologie, 21; förf:s ”Koniec”, 154; förf:s ”Paradoks”, 322, 336; 
Voillaume, Au Cirur, 92ff, 35lf och passim; Ducos, 42ff, 160f, 194f; Siefer, 256ff; Weil, La Condition, 86, 
165 och passim; förf:s ”L’Allemagne”, 126ff; förf:s Oppression, 24 och passim; Gutiérrez, 113ff, 277 och 
passim; Tischner, Etyka solidarności, 25 och passim.

43 Jfr Gaudium et spes 63,66; D 3732, 3935, 3940; Houtan, 190ff.
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fenomen. Lika lite som arbetarens lidande låter sig mätas i pengar och siffror, lika lite, 
resonerar hon, kan ekonomiskt välstånd bota arbetets sjukdom. Hur smärtfull och 
förnedrande fattigdomen än känns i arbetarens vardagsliv, är den endast ett symptom, 
som visar hän mot andra, icke-ekonomiska sjukdomsorsaker i produktionens pervert
erade struktur.44 45 Att Marx missuppfattar den industriella arbetskrisens grund beror 
enligt samhällsteologema huvudsakligen på att han beskriver arbetet i metafysiska 
kategorier och - förbländad av sin egen metafysik - blandar ihop medel och mål. Hans 
filosofi reducerar människan till en ”fonction de producteur” , som finner sitt livs 
yttersta bestämmelse i sitt arbete. Men en homo faber som bara ägnar sig åt arbete 
upplever, menar samhällsteologema, sin existens som en meningslös, självgående 
cirkel: ”travailler pour mänger, mänger pour travailler...”.46 Huvudorsaken till denna 
absurditetskänsla ligger i att arbetet inte är något absolut utan ett ändligt fenomen, som 
aldrig helt kan tillfredsställa den med själ utrustade, mot transcendenta värden orient
erade människan.47 Arbetet kan ge befrielse och mening först då det självt frälses och 
görs till medel för en andlig dynamik: ”Die Arbeit und ihre Weit ist selbst erlösungs- 
bediirftig”.48 Arbetarens frälsning ligger enligt samhällsteologema inte i arbetet i sig 
utan ”in einer neuen, völlig anderen Dimension”, som utan att upphäva sin transcend- 
ens inkarneras i arbetets världsliga strukturer.49

w Jfr von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 69f; Chenu, Pour une Théologie, 67; Weil, Oppression, 
59ff, 109f, 194ff, 200 och passim; förf:s La Condition, 216ff och passim; förf:s La Pesanteur, 180; Blum & 
Seidler, 45ff, 120f, 136f; Hellman, 30; McLellan, 72: Winch, 181. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije 
Dostojevskago, 141.

45 Chenu, Pour une Théologie, 67.
46 Weil, La Pesanteur, 179. Jfr Tischner, Etyka solidarności, 33, 92 och passim; förf:s Świat, 81 och 

passim; Narcy, 104; Bell, Simone Weil, 126; McLellan, 72.
47 Jfr ibid, 390ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 800f; Tischner, Etyka solidarności, 36ff och 

passim: Weil, Oppression, 59ff, 194ff.
48 David, ”Die schöpferische Kraft”, 801. Jfr även ibid, 793; Weil, L’Enracinement, 63ff; Bemanos, La 

France, 153ff och passim; von Balthasar, Bemanos, 48lff; Tischner, Etyka solidarności, 25 och passim.
49 David, ”Die schöpferische Kraft”, 801. Jfr även Chenu, ”Teologia pracy”, 430ff: förf:s Pour une 

Théologie, 45ff; Tischner, Świat, 63f, 77ff och passim; förf:s Etyka solidarności, 25, 27ff; Bell, Simone 
Weil, 28ff; Blum & Seidler, 8f, 22ff, 57, 67ff och passim. Se även D 4690, 4692, 4696ff.

Vilka transcendenta värden kan göra arbetet till ett frälsande och meningsskapande 
instrument? I sin dröm om ”ett riktigt arbete” (54) förser Mojan fabriksvärlden med en 
soteriologisk aspekt. Men den frälsande funktionen kopplas inte till arbetet i sig utan 
till ett helt annat perspektiv som förkroppsligas i arbetets strukturer. Genom sitt 
desperata sökande efter tillfälliga arbeten känner sig Mojan alltmer avskärmad från sig 
själv: ”det var som om hon inte alls själv var med i henne som gick där och knackade 
på” (53). Hon förväntar sig att fabriken ska göra henne till ”en riktig människa” (69), 
ge henne ett ”ansikte” (54), erbjuda ett arbete som inte är ”i stället för någon” (54). 
Den industrivärld hon så småningom träder in i korrigerar snabbt denna drömbild. 
Under trycket av det tunga fabriksarbetet får hon svårt att minnas ”vad hon hette” (85), 
kan inte ”känna igen sig själv” (76), vet inte ”vad som var hon själv” (76), upplever att 
”hennes ansikte flöt isär” (76), förvandlas till ”en annan” (76), som visserligen ”levde 
och arbetade och städade och härjade och var stark” (96) men som inte är ”hon själv” 
(96). Dykungens dotter knyter således arbetets soteriologiska och hamartiologiska 
aspekt till människans personala dimension. Industrivärlden skildras som sjuk, 
eftersom den avpersonifierar arbetaren.
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I liknande termer beskrivs arbetets pervertering av de nykatolska samhällsteo- 
logema. Marx noterar visserligen att industriproduktionen leder till ”die Entfremdung 
des Menschen von sich selbst”50, men denna dehumaniserande process får en relativt 
marginell, symptomal status i hans ekonomipolitiskt orienterade samhällsdiagnos och 
tolkas i första hand som arbetarens alienation från sitt mänskliga species.51 Samhälls- 
teologema omvandlar det som hos Marx enbart är ett sjukdomstecken till sjukdomens 
djupaste käma och ger det en personal innebörd. Arbetet och dess materiella bas har, 
menar de, en inneboende kapacitet att utveckla arbetarens personala sfär. Det är 
framför allt denna personaliserande förmåga som ger arbetet dess plats i Guds fräls- 
ningsplan.52 Arbetets långa historiska evolution utgör en del av nyskapelsens fräls- 
ningsdynamik i den mån den utvecklar produktionsformer som låter arbetaren bli 
alltmer autentisk i sitt arbete. På många plan är den modema fabriksproduktionen 
bättre rustad än äldre arbetsformer att främja arbetarens personala liv.53 Men industri
världen har i hög grad försummat sin soteriologiska potential och förvandlat arbetaren 
till en alienerad varelse, som både ’”är och inte är’ sig själv”.54 55 Just denna avpersonifi
erande verkan utgör enligt samhällsteologema kärnan i industriarbetets synd.5

50 Oppolzer, 208.
51 Jfr Marx, ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte", 514, 517 och passim: Oppolzer, 84ff, 200ff, 

204ff; Ollman, 131 ff, 151ff; Appelbaum, 73; Klages, 41. Se även Calvez, La Pensée, 25lff, 443ff.
52 Jfr David, ”Die schöpferische Kraft”, 792f; Chenu, ”Arbeit", 313ff; förf:s Pour une Theologie, 104ff; 

Weil, L’Enracinement, 103 och passim; förf:s La Condition, 215ff; Blum & Seidler, 22ff, 57; Bell, Simone 
Weil, 28ff: Tischner, Świat, 69f, 73, 81. Se även Gaudium et spes 34ff (D4334ff); D 4696ff; Thils, 283ff.

53 Jfr Chenu, Pour une Theologie, 78ff; förf:s ”Człowiek”, 345ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 
797ff. Se även Gaudium et spes 4ff (D 4304ff), 35 (D 4335), 63ff: Calvez, ”La Vie”, 487ff.

54 Tischner, Świat, 81.
55 Jfr Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 197ff; förf:s Pour une Theologie, 62f; Weil, La Condition, 

161ff, 215ff, 241 ff och passim; förf:s Oppression. 63; Chenavier, Simone Weil, 317ff: Mounier, ”La Petite 
Peur”, 386f; förf:s ”Qu’est-ce que le Personnalisme?”, 213; David, "Die schöpferische Kraft”, 788f, 800f; 
Tischner, Świat, llff; förf:s Etyka solidarności, 27ff; J-Y Calvez & J Perrin, Église et société économique. 
Paris 1959ff, 1, 436, 449 och passim. Se även Gaudium et spes 66.

Samtidigt som berättaren i Dykungens dotter avekonomiserar den marxska synen på 
fabriksarbetets urartning, tvingas han modifiera Marx ekonomiskt baserade metod så 
att den mer exakt kan avläsa industriarbetets alla avpersonifierande effekter. I passagen 
om benmjölet (190ff) exempelvis tangerar berättaren visserligen på ett ställe arbetets 
ekonomiska villkor men intresserar sig inte för konkreta ekonomiska fakta utan för 
flickans upplevelse av sin ekonomiska situation: ”Hon var så glad över lönen och över 
att vara stor och tjäna själv” (190). Denna psykologiserande tendens präglar hela 
passagen. Benmjölsfabrikens yttre realia tematiseras enbart glimtvis och fungerar som 
ett slags upptakt till analysen av de anställdas erfarenhet och upplevelse av sin 
arbetssituation. Passagens dramatiska kurva konstrueras inte kring någon yttre händelse 
utan kring flickans ändrade inställning till sin arbetsplats. Eftersom arbetarna själva 
inte artikulerar sina känslor - en av orsakerna är deras skam över den illa ansedda 
arbetsplatsen - tvingas berättaren själv gå in i deras mentala sfär och spegla den via 
fokaliserande inlevelsegrepp. Denna introspektiva teknik innebär ingalunda någon 
okontrollerad subjektivering av passagens narration. Berättaren noterar att flickans 
privata upplevelser är slående lika de andra arbetarnas erfarenheter. Vid sidan av de 
anställdas känslor och attityder registrerar han också deras gester, miner, handlingar. 
Denna objektiverande hållning manifesterar sig rent narratologiskt via en rad icke-
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fokaliserade inslag, exempelvis följande allvetande formulering: ”Men flickan visste 
ännu inte det” (190). Genom sin kombination av inlevelse och iakttagelse framställer 
berättaren flickans mentala attitydförändring inte som något accidentellt, rent 
individuellt fenomen utan som gemenskapens kollektiva erfarenhet, en direkt följd av 
arbetets objektiva villkor.

Berättarens psykosociala metodik ligger i linje med de katolska samhällsteologemas 
betraktelsesätt. Övertygade om arbetssjukdomens personala rötter påtalar de den 
ekonomiska begreppsapparatens otillräcklighet och pläderar för en kraftigare 
fokusering på arbetarnas upplevelsesfär.56 Denna ambition att dokumentera ”the 
psychological dimension of oppression”57 är särskilt framträdande hos Simone Weil. 
Industriarbetarnas förtryck, menar hon, samlas först och främst i deras ”impressions”.58 
Att få kunskap om denna inre sfär är inte lätt, eftersom den i regel omges av ”une zone 
de silence”.5 Drivna av ”une tres forte pudeur”60 väljer arbetarna att tiga om sitt 
lidande eller dölja den bakom lögner. Det enda sättet att närma sig förtryckets 
erfarenhetsvärld är sålunda genom inlevelse. Weil bestämmer sig för att själv beträda 
fabriksgolvet för att på plats meduppleva industriarbetets sjukdom.61 ”Expérience de la 
vie d’usine” heter en av de texter som redovisar resultaten från hennes psykologiska 
fältstudier.62 Denna introspektiva analysteknik innebär inte att Weil gör avkall på sin 
materialistiska grundhållning. Inlevelsen kan ge vederhäftiga forskningsresultat, anser 
hon, endast då den dels beaktar de konkreta ”circonstances d’une vie” som framkallat 
förtryckets ”sentiments”, dels kombineras med en objektiverande iakttagelse, som 
fokuserar ”les yeux, les gestes, les attitudes, les paroles”.63 Genom att ömsesidigt 
berika och korrigera varandra ger introspektionen och observationen en sann, fördjupad 
bild av arbetsgemenskapens depersonaliserande förtryck.

56 Jfr t ex Chenu, Pour une Théologie, 96ff; förf:s ”Teologia pracy”, 439ff; Narcy, 9ff. En stor 
betydelse för samhällsteologema har Georges Friedmanns psykologiserande metodik; jfr G Friedmann, 
Problémes humains du machinisme industriel. Paris 1946, 36ff och passim; Chenu, ”Cywilizacja tech
niczna”, 196ff.

57 Blum & Seidler, 55. Jfr ibid, 5 lf, 125, 137, 143 och passim; McLellan, 72; Bell, Simone Weil, 5, 147.
58 Weil, La Condition, 251. Jfr även t ex ibid, 15f, 20, 165ff och passim; Chenavier, Simone Weil, 313ff.
” Ibid, 252. Jfr ibid, 83; Blum & Seidler, 157.
60 Weil, La Condition, 252.
61 Jfr ibid, 15ff, 23ff.
62 Jfr ibid, 24lff.
63 Ibid, 25lf.
64 Jfr Oppolzer, 181 ff, 208ff; Oakley, I, 62ff; Plamenatz, 147ff; Appelbaum, 7lf; Israel, 65ff.
65 Jfr K Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie (Marx & Engels, Werke, XXIIIff), I, 741 f. 

Jfr Kiages, 47ff.

Med utgångspunkt i sin personala uppfattning om arbetets synd och sin efter denna 
syndförståelse avpassade metodik utforskar både de nykatolska samhällsteologema och 
Dykungens dotter industriproduktionens dehumaniserande mekanismer. Deras 
undersökningsresultat skiljer sig avsevärt från marxismens diagnos av alienationens 
rötter. Marx finner arbetssjukdomens härd i spänningsfältet mellan lönearbete och 
kapital och hävdar att arbetet perverteras då arbetarna tvingas sälja sitt arbete till 
produktionsmedlens ägare. Privategendomen får rollen som alienationens yttersta 
grund64; i en ofta citerad passus i Das Kapital jämför Marx privategendomen med 
arvsynden.65 Dykungens dotter markerar distans till denna ekonomistiska förståelse av 
depersonaliseringens mekanik. Romanens motstånd mot Marx synsätt kan avläsas 
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genom en granskning av hur passagen om gårdskarlens barndom (113ff) hanterar sitt 
arketextuella sagomaterial. Att sagogenren har en samhällskritisk potential och att dess 
samhällsbild kan studeras med marxistiska kategorier har bl a Ernst Bloch visat.66 Den 
sociala diskursen i Dykungens dotter gör ofta bruk av sagans element. Passagen om 
gårdskarlens barndom konstrueras kring en populär variant av ”unnatural cruelty”- 
motivet. Många sagor berättar om grymma mödrar, syskon eller styvföräldrar som 
tvingar ett bam till omänskligt arbete.67Gårdskarlen uppvisar många likheter med detta 
malträterade sagobam: han är ”illa behandlad” (114), arbetar hårt (114), utsätts för 
"slag och skäll” (114), äter ”bröd med tårar” (114), bjuds varje dag ”på en ny ond 
överraskning” (114). Men till skillnad från Bloch ger inte berättaren sitt sagostoff 
någon tydligare marxistisk framtoning. Fosterföräldrarna vill visserligen se gårdskarlen 
som ”kostnadsfri arbetskraft på livstid” (115), men denna uppenbara utsugning kopplas 
inte till att de äger de arbetsmedel pojken använder utan till att de har en omänsklig 
attityd mot fostersonen. Det är inte privategendomen i sig utan arbetets urartade 
intersubjektivitet som utpekas som huvudorsaken till gårdskarlens avpersonifiering.

66 Jfr E Bloch, Das Prinzip Hoffnung. In fiinf Teilen, Frankfurt/M 1959, 409ff: J Zipes, Breaking the 
Magie Spell. Radical Theories of Folk and Fairy Tales, Lexington (2) 2002, 137ff, 146ff.

67 Jfr Aame & Thompson, 133, 170, 175ff, 215f och passim; Bolte & Polivka, 1, 79, 101, 168, II, 491, 
III, 60, 97, 337f och passim; Thompson, V, 297ff.

68 Jfr t ex Marx, Das Kapital, I, 421, 445f, 487 och passim; K Marx & F Engels, ”Manifest der 
Kommunistischen Partei”, i: förf:s Werke, IV, 478f. Se även Oppolzer, 126ff.

69 Jfr Marx & Engels, "Manifest”, 478f; Marx, "Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 480f. Som 
bild för människans förvandling till vara används prostitutionen även bl a i Benjamin, Das Passagen-Werk, 
614f (Ola,4), 637 (01 la,4), 641 (014,2).

70 Trotzig, ”Den svåra dialogen”. Jfr även O Foss, Antonioni. En regissör og hans filmer, Oslo 1972, 
114ff.

En liknande intersubjektiverande tendens låter sig utläsas ur romanens bearbetning 
av Marx traditionella alienationsmetaforik. Dykungens dotter aktiverar en stor del av 
Marx bilduttryck för arbetarens alienation - slakteri, stympning, tortyr, prostitution 
etc68 - och kopplar dem till fabriksvärlden genom att upprätta en rad paralleller. 
Flickans prostitution exempelvis knyts explicit till hennes arbete på chokladfabriken: 
”På det viset hade bandet vid Mazetti ändå en likhet med hennes extra liv, det alldeles 
andra livet, som utspelade sig under den andra dygnshalvan” (228). Men medan Marx 
använder prostitutionsbilden för att åskådliggöra arbetarens ekonomiskt definierade 
förvandling till vara69, lägger romanen huvudvikten vid nattlivets intersubjektiva 
pervertering. I en kommentar till Michelangelo Antonionis film II deserto rosso 
beskriver Trotzig den monstruösa industrimiljö den förvirrade Giuliana omges av som 
”den fullkomliga kontaktlöshetens landskap”, där människor ”använder” varandra utan 
att riktigt möta och ”nå” varandra.70 Samma perverterade responsorialitet präglar 
flickans nattliga Malmöliv. Under sina vandringar på de mörka gatoma möter hon 
ansiktslösa ”kroppar” (230), kan ”inte höra pojken längre” (230), drabbas av en känsla 
av att hon är ”ensam kvar av allt levande” (230). Då hon till slut ”får napp” (230), 
förvrängs hennes meddelanden till ”stumma enkla smackningar” (230). Även om 
berättaren på ett ställe berör prostitutionens utsugningsaspekt - flickan får ”ett 
svullnande blått öga i en diskussion om betalningen” (230) - ses könshandeln som en 
del av ”de blinda våta ansiktenas” (230) urartade mellanmänskliga dialog. Marx 
metafor för kapitalets ekonomiska makt över lönearbetet omtolkas till en bild av 
människans stympade interpersonalitet.
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Denna fokusering på intersubjektivitet och gemenskap präglar genomgående 
romanens skildring av det patologiska arbetet. Det dehumaniserande arbetslivet i 
Dykungens dotter kan i eminent grad beskrivas som den sociala rotlöshetens drama.71 
Intrigen sätts igång med fiskebåtens brand, som avskärmar ”[äjgaren, fiskaren Julius 
Rosenkvist” (11) från både hans närmaste - tillika hans arbetskamrater - och hans 
naturliga arbetsmiljö. Hänvisad till livet på land upplever han tillvaron som ett gungfly, 
som vill suga honom ”neråt som i dy” (11). Mojans beslut att lämna den gamla världen 
är i stor utsträckning en konsekvens av denna initiala rotlöshet (12). Flyttningen 
innebär att hon ”lossnade föll ur försvann” (95) och ”kom upp till ytan igen i en ny 
värld” (95). Även om hon ”[rjäknat i mil” (276) inte flyttar långt från ”platsen där hon 
föddes” (276), är staden ”ändå livstider bort” (276). I denna urbana verklighet har hon 
visserligen ”ett svarthårigt bam” (95) men denna ”rot” (53) visar sig vara alldeles för 
svag för att kunna göra henne hemmastadd i den nya miljön. I hennes dröm om det 
riktiga arbetet är det ”fabriken” (54) som ska ge henne inträde i ”det stora allmänna” 
(54). De rötter hon förväntar sig av industrivärlden är att vara ”delaktig” (54) i en 
arbetsgemenskap. För den utanförstående Mojan är fabriken framför allt ett stort 
kollektiv, som förenar alla från ”den osynlige disponenten till minsta lärflickan” (54). 
Det är inte av arbetet i sig utan av ”helheten man kommit med i” (54) som hon hoppas 
få ”ett nytt ansikte” (54) och en fast plats i det urbana livet. Fabrikens arbetskollektiv 
har goda förutsättningar att förverkliga Mojans dröm om delaktighet och gemenskap. I 
det gamla landet arbetar hon antingen med sin mor (11) eller helt ensam (15). De 
tillfälliga säsongarbetena engagerar inte heller några större kollektiv: ’”två till lukning 
idag, handelsträdgården, Hammar’ eller ’två kvinnliga till betsköljningen, socker
bruket, fem dar’” (54). Industrialiseringen däremot innebär en väldig socialisering av 
produktionen; i Yllans ”vidsträckta” (73) salar arbetar en ”massa mödrar och flickor”

71 I Nilssons intervju ’”Den årstid där evigheten börjar’” menar Trotzig att människans alienation i det 
urbana industrisamhället tydligast manifesterar sig genom ”en underlig rotlöshets- och äckelkänsla”.

72 Jfr Weil, L’Enracinement, 73; fötf:s Oppression, 13ff, 90 och passim: förf:s La Condition, 216ff; 
Blum & Seidler, 17ff, 35ff, 61ff och passim; McLellan, 85; Bell, Simone Weil, 22f: A Nye, Philosophia. 
The Thought of Rosa Luxemburg, Simone Weil, and Hannah Arendt, New York-London 1994, 69; E 

(73) . Romanens industriarbete lyckas emellertid aldrig infria sitt intersubjektivt-sociala 
löfte. Trots att Mojan i sin nya urbant-industriella miljö är ”[e]n i massan av kroppar”
(74) , känner hon sig ensam, ”främmande” (276), ”utomlands” (276), ”i förvisningen” 
(218). Den fasta ”plats” (69) hon fått på fabriken innebär ironiskt nog att hon håller på 
att ”förlora fotfästet” (96) och sjunka i ”strömmens dunkla under-vatten” (76). 
Berättaren illustrerar hennes upplevelse av den nya arbetssituationen med en bild av 
rötter uppryckta i en översvämning:

Rothärvor svagnade, lossades, lossnade. Låg där och flöt. Drev sakta isär, dök upp 
och försvann i strömvirvlarna - skingrades i översvämningsvattnets mållösa ström
drag ut över allt grundare trakter. (96)

Romanens gestaltning av industriarbetets avpersonifierande mekanismer ansluter sig 
till de nykatolska samhällsteologemas diagnos. Lika litet som förstatligandet av 
fabrikerna upphävt de anställdas främlingskänslor, kan, menar de, privategendomen 
utgöra arbetssjukdomens djupaste grund. Den är enbart ett symptom som speglar andra 
och mer avgörande sammanhang i produktionens komplexa struktur.72 Dessa djupare 
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orsaker till arbetets depersonaliserande effekter finner samhällsteologema inte minst i 
produktionens intersubjektivt-sociala sfär. Marx grundfel är, förklarar de, att han inte 
inser att ägandet är en mellanmänsklig relation, som rymmer den intersubjektiva sam
varons alla möjligheter och risker.73 Det är just i produktionens intersubjektivitet och 
socialitet som samhällsteologema ser en av de vitalaste källorna till arbetets frälsande 
och personifierande kraft. Arbetet är inte bara ett rent uppehållande av livet utan, 
hävdar de, ”ett samtal i livets tjänst”.74 Genom sin materiella komplexitet skapar det 
olika typer av sociala bindningar, som aktiverar arbetarens ”Gemeinschaftsbezogen- 
heit” och främjar hans personala växande.75 76 Tack vare arbetets centrala plats i sam
hällsordningen fungerar denna produktionsdialog som människokollektivets viktigaste 
bindväv. Individen upplever sig som delaktig i samhällets frälsningsgemenskap 
framför allt genom att tillhöra ett personalt utvecklande arbetskollektiv. Genom att 
framtvinga en allt större socialisering gynnar arbetsformernas historiska evolution 
produktionens personaliserande förmåga. Ett stort företag med många anställda har 
förutsättningar att inlemma människan i ett rikare intersubjektivt samtal, fylla henne 
med en starkare ”sentiment de vie collective”77 och ge henne stabilare sociala rötter än 
det individuella jordbruksarbetet.78 Men de industriella produktionsformerna har i 
markant grad försummat sin historiska chans och i stället skapat dialogstömingar utan 
motstycke i arbetets långa historia.79

Mounier, ”De la Propriété capitaliste å la propriété humaine", i: förfis CEuvres, I, 42lff; förfis ”Revolution 
personnaliste”, 284ff; Tischner, Etvka solidarności, 36ff, 56ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 
173ff.

73 Jfr Weil, L'Enracinement, 99f, 109f; förfis ”Étude”, 80ff; Tischner, Etyka solidarności, 38; Chenu, 
Pour une Theologie, 9ff, 20f. Se även Gaudium et spes 27 (D 4327), 68ff, 71; D 3726ff, 3949, 4627ff, 
4696ff; Calvez, ”La Vie”, 5O2ff, 5O7ff.

74 Tischner, Etyka solidarności, 23. Jfr även ibid, 23ff, 13lff: förfis Świat, 66f, 73ff; von Balthasar, 
Einsame Zwiesprache, 56; Auer, ”Personalismus”, 269; Chenu, ”Teologia pracy”, 455ff.

75 David, "Die schöpferische Kraft”, 800. Jfr ibid, 793, 799; Chenu, Pour une Theologie, 73ff, 92ff; 
förf:s ”Teologia pracy”, 454ff; förf:s ”Paradoks”, 325; Tischner, Etyka solidarności, 9ff, 14ff och passim; 
förf:s Świat, 74ff. Se även Gaudium et spes 33ff (D 4333ff), 67; D 3741; Thils, 279ff; Calvez, "La Vie”, 
496ff.

76 Jfr t ex Chenu, ”Paradoks", 325; förfis Pour une Theologie, 14f; förf:s ”Teologia pracy”, 458: R 
Chenavier, ”Simone Weil et Hannah Arendt. La place du travaii dans la modemité”, i: Modemité, dćmo- 
cratie et totalitarisme. Simone Weil et Hannah Arendt, red M Cedronio, Paris 1996, 109ff.

77 Weil, La Condition, 242.
78 Jfr Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 21 lff; förf:s Pour une Theologie, 73ff, 92ff; forf:s ”Teologia 

pracy”, 454ff; förf:s ”Arbeit”, 315f; David, ”Die schöpferische Kraft”, 795ff; Tischner, Świat, 68, 72; förf:s 
Etyka solidarności, 109. Se även Gaudium et spes 23 (D 4323), 33ff (D 4333ff), 42 (D 4342).

79 Jfr Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 306; förf;s ”Cywilizacja techniczna”, 197ff; David, ”Die 
schöpferische Kraft”, 796; Weil, La Condition, 215ff, 233 och passim; Tischner, Etyka solidarności, 30.

80 Jfr Weil, L’Enracinement, 63ff och passim; forf:s La Condition, 241, 249 och passim; McLellan, 
250ff: E O Springsted, ”Rootedness. Culture and Value”, i: Simone WeiTs Philosophy of Culture, 161ff. 
Rotlöshetsbegreppet har haft stor betydelse för både samhällsteologer och arbetarpräster; jfr Siefer, 18f, 71 
och passim; Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 198; förf:s Pour une Theologie, 102; Tischner, Etyka 
solidarności, 129; förf:s Świat, 86.

Av de tankemodeller som beskriver industriarbetets intersubjektivt-sociala per
version utgör Simone Weils inflytelserika teori om arbetarklassens ”déracinement” en 
särskilt klargörande intertextuell fond åt romanens rotlöshetsvokabulär.80 Människans 
själsliga välmående är, förklarar Weil, i avgörande grad beroende av hennes rötter, som 
hon får genom ”sa participation reelle, active et naturelle å 1’existence d’une col- 
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lectivité qui conserve vivants certains trésors du passé et certains pressentiments 
d’avenir”.81 En speciellt viktig position i denna rotgivande sociala omgivning tilldelas 
jagets arbetsmiljö. Då Weil ska exemplifiera en verksamhet som ger en arbetare en fast 
förankring i tillvaron nämner hon ofta fiskarens82 - Trotzigläsarens tanke går till Julius 
Rosenkvists ursprungliga sysselsättning. Men Weil betonar samtidigt att både jord
bruket och fisket i kapitalismens penningepok förlorat större delen av denna personi
fierande potential och gjort byborna till ”étres déracinés”.83 Att lantarbetare - i likhet 
med Mojan - fortsätter att flytta från landsbygden till och med ”en pleine crise de 
chömage”84 i början av 30-talet ser Weil som ett av de allvarligaste symptomen på 
denna agrara rotlöshet. Den industriella stadsmiljö som är de rotsökande böndernas mål 
lider enligt Weil av en ännu mer akut ”maladie du déracinement”.85 86 Även om industri- 
arbetarna geografiskt lever ”dans leur propre pays” , känner de sig rent psykologiskt 
brutalt uppryckta med röttema, ”exilés et admis de nouveau, comme par tolérance, å 
titre de chair å travail”.87 Mitt inne i fabrikens vittförgrenade sociala relationsnät lider 
de av en extrem främlingskänsla och ensamhet.88 Just i denna isolerande, rotberövande 
effekt ser Weil en av de djupaste orsakerna till industriarbetets kris.89

81 Weil, L’Enracinement, 61.
82 Jfr t ex Weil, Oppression, 133.
83 Weil, L'Enracinement, 104. Jfr ibid, 104ff.
M Ibid, 107. Jfr ibid, 106ff.
85 Ibid, 63.
86 Weil, La Condition, 251.
87 Weil, L’Enracinement, 63.
88 Jfr Weil, La Condition, 162, 247.
89 Jfr Weil, L’Enracinement, 63ff. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 185f.

Vilka mekanismer är det som perverterar industriarbetets intersubjektiva sfär och 
skapar arbetarnas sociala rotlöshet? Tre komponenter i romanens skildring av 
gestalternas fabriksliv är särskilt iögonfallande. För det första ägnar berättaren stor 
uppmärksamhet åt fabrikernas maskiner. Han räknar upp de olika maskintyperna - 
spolmaskiner (69), ”kardmaskiner” (73), ”spinnmaskiner” (73), ”plysmaskiner” (73), 
”[rjensmaskiner” (73) - och beskriver deras funktioner. Inte ens de enskilda maskin
delarna - ett hjul (73), en spole (73), en spak (190), en mynning (190) etc - lämnas 
obeaktade. Maskinerna är många, står ”tätt” (73) och fyller salarna med ett allestädes- 
närvarande ”dån” (73). För det andra förses fabrikernas maskiner med en långtgående 
autonomi, som marginaliserar människans roll i arbetsprocessen. Den egentliga pro
duktionen sköts inte av arbetarna utan av maskiner. Flickan behöver inte kontrollera 
om säckarna fylls med avsedd mängd gödningsmedel; maskinen vet själv när ”den 
utminuterade mängden” (190) runnit ned i säcken. Sina vidsträckta produktions- 
uppgifter fullföljer maskinerna enligt sin egen tekniska logik. De rör sig ”i sin takt” 
(73), lever ”sitt eget liv” (95), lyder ”egna lagar” (95), har ”liksom en egen vilja till och 
med” (95). Arbetarnas roll reduceras till att underhålla maskinens produktion; Mojan 
ska se till att den rinnande tråden inte brister och stoppar upp spolmaskinens arbete. 
Till följd av denna maskincentrering är det inte arbetskamraterna utan maskinerna som 
blir arbetarnas primära arbetspartner. Mojan förblir vid sin spolmaskin ”i tjuguåtta år” 
(69), ”sammanlevde” (74) med den, kände sig ”liksom skyldig” (84) mot den. Eftersom 
maskinen spelar en så dominerande roll i arbetsprocessen, är detta märkliga partner
skap långt ifrån jämbördigt. Mojan är ”maskinens” (132), står vid den ”som en skugga” 



260 Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter

(147), ger ”sin maskin rätt i allt” (84). Fabriken är inte en arbetarnas gemenskap utan 
ett ”maskinsamhälle” (73). För det tredje slutligen upplever gestalterna denna margin- 
alisering av sin produktionsroll som en maskinens demoni. I många sagor och myter 
måste hjälten arbeta hos en grym demon, betjäna en obarmhärtig häxa, lyda en jättes 
order. Till de vanligaste uppgifterna som de demoniska misshandlama ger sina offer 
hör att spinna en gyllene tråd, väva ett magiskt tyg, vakta ett vidunder.90 Romanens 
maskiner kumulerar flera motiv ur detta demoniska sagostoff. De är ”stora” (95), ”för
färliga” (226), väldiga (74), skräckinjagande (189), liknar ”djur” (74), talar med frukt
ansvärd ”röst” (85), har ”makten” (84), tvingar gestalterna att ”betjäna” (226), ”passa” 
(74), bistå (148) dem och bevaka den sköra trådens spinnande. Den grymma förtryck- 
arroll fosterföräldrarna spelar i passagen om gårdskarlens agrara barndom övertas så
lunda och potentieras i fabrikens industriella verklighet av de tyranniska maskinerna.91

90 Jfr Aame & Thompson, 111, 140f, 145, 167ff, 244 och passim; Thompson, 11, 400, III, 456ff, 464, V, 
239 och passim; J R Klima, ”Arbeit”, i: EM, I, 728.

91 Även om nutidsproduktionens maskinpark, säger Trotzig i ”Författarinna idag”, har ”en annan 
uppsyn” än under 30- och 40-talet, är den en källa till samma slags dehumaniserande och rotberövande 
processer. Dagens arbetssituation är ”mera robotartad och så att säga kliniskt renare men på något sätt ännu 
hemskare”. Jfr också Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar’”, där Trotzig kommenterar "dessa elektr
oniska system” och deras avpersonifierande verkan.

92 Jfr t ex Chenu, ”Teologia pracy”, 437ff; förf:s ”Cywilizacja techniczna”, 197ff; Mounier, 
”Manifeste”, 584 och passim; David, ”Die schöpferische Kraft”, 795ff. I ”Författarinna idag” säger Trotzig 
att "maskinen representerar ju till att börja med alltså i mänsklighetens historia så representerar den ju 
befrielse”.

93 Chenu, ”Teologia pracy”, 438.
94 Jfr t ex Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 209ff; G Bemanos, La Libertépour quoi faire?, Paris 1953, 

158ff; förf:s La France, 153ff, 18lff, 201ff och passim; von Balthasar, Bemanos, 481ff; Mounier, ”La 
Petite Peur”, 36lff; David, "Die schöpferische Kraft”, 796. Se även Berdjajev, ”Dommen over vor tid”, 
U5f.

95 Jfr Weil, La Condition, 215ff, 241ff, 247 och passim; förf:s L'Enracinement, 77ff; Blum & Seidler, 
11, 146, 148 och passim; McLellan, 99, 102 och passim; Chenavier, Simone Weil, 364ff; Dujardin, 135ff.

96 Bemanos, La France, 154. Jfr ibid, 133f och passim; Molnar, 175ff.
97 Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 200.

Även de nykatolska samhällsteologema söker en grund till fabrikens gemenskaps- 
förstörande effekt i spänningsfältet mellan människa och maskin. Den tekniska ut
vecklingen kan, menar de, öka industriproduktionens socialisering och vidga arbetarnas 
frihetsramar, och rymmer därigenom en frälsningsdynamisk potential.92 Men industrins 
tekniska framåtskridande har i stället blivit ett verktyg för det inhumana arbetet. Det 
avgörande felet i utvecklingen är att maskinerna fått en alltmer framträdande roll i 
arbetsprocessen och upphöjts till fabrikens centrala aktörer. Deras enorma mekaniska 
styrka har gett dem ”en särskild autonomi”93 och tvingat in hela produktionen under 
deras logik.94 För att förtydliga de tekniska framstegens negativa verkan skiljer Weil 
mellan instrumentella och automatiska maskiner. De förra är hänvisade till människans 
medverkan, medan de senare helt övertar människans produktionsfunktion. Industri
samhällets kris, menar Weil, betingas av att automaterna fått kontroll över fabriks- 
världen och underordnat produktionsprocessen sina egna inbördes relationer.95 En 
direkt konsekvens av denna ”civilisation des Machines”96 är enligt samhällsteologema 
en marginalisering av människan och hennes intersubjektiva arbetsmiljö. Chenu på
pekar att de modema arbetarna reduceras till automatens ”levande appendix”97, som 
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'”endast duger till att lappa ett hål i maskinens automatism’”.98 Deras uppgift är inte 
längre att med "egna intentioner och idéer”99 förädla de tillverkade föremålen utan 
enbart att "inte störa maskinen i dess arbete”.100 Weil noterar på ett motsvarande sätt att 
maskinerna och människan i den automatiserade arbetsprocessen bytt plats med 
varandra. Medan automaterna "sont chez elles”101 på sin arbetsplats, känner sig 
arbetaren som "un étranger”102 i fabriksvärlden. Han tolereras endast som "un 
supplement å la machinę”1 3, satt vid sin automat för att förse den med "des piéces en 
vue d’une operation”.104 Maskinerna finns inte "pour lui” utan han finns "pour 
elles”.105 Denna smärtfulla degradering väcker i arbetaren "das Gefiihl des Uber- 
wältigtwerdens von aussermenschlichen Mächten”.106 Han inbillar sig att maskinen fått 
ett självständigt liv och förvandlats till en övermäktig, vidunderliknande varelse, som 
han tvingas lyda och betjäna. Det är denna ”'Dämonie der Technik”’107, menar sam- 
hällsteologema, som han beskyller för sin depersonaliserande främlingskänsla i 
fabriksvärlden.

98 Ibid, 210.
99 Chenu, ”Teologia pracy”, 438.
100 Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 209. Jfr även förf:s ”Rewolucja wspólnotowa”, 306; förfrs 

”Teologia pracy”, 438; förf:s Pour une Theologie, 14f, 99f; Bemanos, La Liberté, 31, 109, 125 och passim.
101 Weil, La Condition, 249.
102 Ibid, 244.
103 Weil, L’Enracinement, 75. Jfr förf:s Oppression, 197ff.
104 Weil, La Condition, 250.
105 Ibid. Jfr även Blum & Seidler, 27, 36, 146ff och passim; McLellan, 74, 102, 107f och passim.
106 David, ”Die schöpferische Kraft”, 796. Jfr Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 209ff: Weil, La 

Condition, 184; Bemanos, Journal, 85; von Balthasar, Bemanos, 482ff.
107 David, ”Die schöpferische Kraft”, 796.
108 Marx, Das Kapital, I, 443f. Jfr även Klages, 71 ff.
109 Marx, Das Kapital, 1, 442.
110 Ibid, I, 445. Jfr även Oppolzer, 135, 209f; Ollman, 139; Klages, 74. Flera avsnitt ur det åberopade 

Marxkapitlet citeras i Weil, Oppression, 21 f, 61 f.
111 Marx, Das Kapital, I, 459. Jfr även ibid, I, 45lff; förf:s ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 

474.
112 K Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie (Rohentwurf) 1857-1858. Anhang 1850- 

1859, Berlin 1953, 584. Jfr även Oppolzer, 134, 154f, 169, 209ff och passim; Klages, 65ff; Israel, 164, 
168f; Appelbaum, 71.

Varifrån hämtar romandiegesens maskiner sin demoniska makt? Också denna fråga 
kan diskuteras med stöd i samhällsteologemas explicita och romanens implicita dialog 
med marxismen. Att den automatiserade fabrikens "Gesamtbewegung” inte utgår från 
arbetaren utan "von der Maschine”108 är en återkommande tanke i Das Kapital liksom i 
flera andra av Marx skrifter. Denna maskinhegemoni, menar Marx, leder till att 
människan inte bara blir "beigeordnet” utan också "untergeordnet” automaterna.109 
Reducerad till deras levande "Anhängsel”110 upplever hon hela maskinparken som en 
demonisk, fientlig "Potenz”111 112, som hon tvingas lyda, betjäna samt skydda "vor 
Störungen”.11' Så långt kan romanens industrivärld utmärkt beskrivas med den 
marxska teorin. Mindre samstämmig är texten med denna tankemodell när det gäller 
frågan om maskindemonins inre orsaker. För Marx är automaternas hotande autonomi 
en av kapitalfetischismens yttringar. Att den uppfinningsrikedom som konstruktören 
lagt in i maskinens automatism kan vända sig mot maskinanvändaren och tvinga 
honom till lydnad beror, förklarar Marx, på kapitalets makt över lönearbetet. 
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Maskinens demoniska tyranni är inget annat än den i arbetsmedlen materialiserade 
privategendomen, som suger ut och förtrycker arbetarna.113 Dykungens dotter ger ingen 
tydligare uppbackning åt denna ekonomiserande syn på maskinernas aggressivitet. Den 
traditionella fabriksägaren med en cigarr i munnen avlöses i romanen av en 
antropomorfiserad fabriksklocka: ”Över porten satt en klocka, precis som en 
skolklocka liknade den ett stelt ansikte” (73). Berättaren återkommer ytterligare en 
gång till den människoliknande portklockan, som ville han markera dess privilegierade 
position i Yllans hierarki: ”Klockan över porten liknade som sagt ett ansikte” (73). Det 
är varken fabriksägaren eller ”den osynlige disponenten” (54) utan just klockan som får 
den mest exponerade platsen i maskinsamhällets ordning.

113 Jfr t ex Marx, Grundrisse, 585ff; förf:s "Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 474; förf:s Das 
Kapital, I, 350f. 633ff och passim; Oppolzer, 166ff, 208ff och passim; Oakley, I, 62ff; Ollman, 158ff; 
Klages, 43ff; Plamenatz, 147ff.

114 Jfr t ex W C Greene, Moira. Fate, Good and Evil, in Greek Thought, Cambridge/MA 1944, 15f, 27, 
315 och passim; S Eitrem, ”Schicksalsmächte”, Svmbolae Osloenses. Auspiciis Societatis Graeco-Latinae 
13(1934), 56ff.

Klockans position som fabriksvärldens prioriterade instans bekräftas av den centrala 
roll tidsfenomenet i stort får i romanens gestaltning av industriarbetet. Ordet tid åter
kommer frekvent i texten och stöttas av en lång rad tidsadverbial: ”varje morgon” (73), 
”mot eftermiddagen” (75), ”en lång stund” (76), ”dag ut och dag in” (74) etc. På minst 
fyra plan kopplar berättaren fabriksproduktionen till tiden. För det första är arbets
processens yttre ramar strikt reglerade av fabriksklockan. Arbetet på Yllan böljar 
”varje morgon på slaget sju” (73); flickan står ”prick klockan sju vid Mazettis band” 
(228); Mojan är alltid ”i tid vid maskinen” (74). För det andra etablerar texten en tydlig 
parallell mellan tidens gång och de automatiserade fabrikernas driftsystem. Maskin
ernas hegemoni i romanens fabriksvärld går hand i hand med en extrem arbetsdelning. 
För att öka effektiviteten rör sig produkterna mellan olika maskiner som utför special
iserade deluppgifter. Denna rörelse från automat till automat jämställer berättaren med 
tidens framåtskridande. Trådarna ilar ”obevekligt framåt” (75) och flimrar (250) 
”precis som tiden gick” (75) och väver ”sina flimrade ilande trådvävar” (250). För det 
tredje lagras gestalternas upplevelse av detta rationaliserade produktionssystem först 
och främst i deras erfarenhet av arbetstiden. Mojan känner att tiden i den automat
iserade fabriken ”gick och gick utan att hitta dörren ut” (75). För det fjärde slutligen 
görs tiden till en exponent för det effektiviserade arbetssystemets genomgripande 
inverkan på arbetarens allmänna existensvillkor. Berättaren låter bilden av de ilande 
trådarna smälta samman med den mytologiska föreställningen om livets tråd.114 Den 
”svaga eller starka” (74) trådens ilande blir till ”de unga eller gamla kropparnas 
livslopp” (74), som allt fortare närmar sig ”tidens hav” (251). På samtliga fyra plan 
knyts med andra ord tiden till den ur automatiseringen framsprungna arbetsorgan
isationen och dess konsekvenser för den enskilda arbetarens liv. Portklockans förmans- 
roll i automatsamhällets interna ordning indikerar att det inte är ägandet utan det 
automatiserade produktionssystemet som utgör den rotberövande maskindemonins 
djupaste grund.

På ett analogt sätt diagnostiseras maskinernas demoni av de nykatolska samhälls- 
teologema. Industriarbetets vetenskapliga utveckling sker i stort sett, resonerar de, i två 
etapper: i den första inriktar sig ingenjörerna på att utnyttja naturen, i den andra lär de 
sig att använda den mänskliga arbetskraften. I likhet med de tekniska framstegen har 



II.2.2 Det inhumana arbetet 263

även rationaliseringen av arbetarnas insatser potential att styrka arbetets personala och 
sociala sfär. Men i stället för att utveckla produktionssystem som utgår från arbetarnas 
mänskliga dimension har teorierna om arbetsledningen placerat automaten i produkt
ionens centrum. Det är inte i privategendomen utan just i denna dehumaniserande 
arbetsorganisation som samhällsteologema ser maskindemonins främsta orsak.115 Den 
organisationsdoktrin de uppfattar som särskilt förödande för arbetsgemenskapens 
frälsningsdynamik är taylorismen. Det primära målet för Frederick Winslow Taylors 
system, teoretiskt utarbetat i hans The Principles of Scientific Management (1911) och 
utvecklat på det praktiska planet av bl a Henry Ford, är ett största möjliga välstånd 
realiserat genom en maximal effektivitet.116 Som en av de viktigaste produktivitets- 
höjande faktorerna utpekas en rationell användning av specialiserade maskiner; Ford 
införde i sin automobiltillverkning ett montageband där produkterna vandrade mellan 
automater med mycket specifika arbetsuppgifter.117 118 119 En annan central tanke i Taylors 
scientific management är att organisera de mänskliga arbetsuppgifterna enligt samma 
princip som styr effekti viseringen av maskinernas arbete.11 En nyckelroll i denna 
rationaliseringsprocess tilldelas den vetenskapliga undersökningen av arbetarnas an
vändning av arbetstiden. Taylor konstruerar en speciell tidmätningsmetod, avsedd att 
objektivt kontrollera människans produktionsstyrka, och upphöjer stoppuret till arbets
processens reglerande instans.11 Även om Taylorsystemet vilar på vetenskapligt 
tvivelaktiga grunder120, fick det en enorm spridning runt om i världen och användes 
både i 30-talets skandinaviska textilfabriker av Yllans typ och i kontinentala industri
företag som de nykatolska samhällsteologema kom i kontakt med.121 122 Eftersom 
marxister och samhällsteologer har olika uppfattningar om arbetarens förtryck, skiljer 
de sig också i sin bedömning av Taylors koncept. För en stor del av marxisterna - 
däribland Lenin - är Taylorsystemet i främsta rummet ett instrument som kan förbättra 
arbetarklassens ekonomiska villkor. " Chenu däremot aberopar Georges Friedmanns 
kritiska granskning av Taylors tidsfetischism123 och kallar scientific management för 
”en fruktansvärd lag som helgar människans dehumanisering”.124 Även Weil menar att 
den taylorska fabriken utgör ”un triste spectacle”, som berövar arbetarna deras grund
läggande mänskliga dignitet.125 Detta andliga förtryck ackumuleras enligt Weil framför 

115 Jfr Weil, La Condition, 215ff; förfrs Oppression, 2 lff. 73ff, 80ff; Blum & Seidler, 11, 35ff, 122f, 
145 och passim; Hellman, 29ff; McLellan, 74, 85, 108 och passim; Winch, 82; Chenu, ”Cywilizacja 
techniczna", 199ff.

116 Jfr F W Taylor, The Principles of Scientific Management, New York-London 1914, 9ff.
117 Jfr G Friedmann, The Anatomy of Work The Implications of Specialization, London-Melboume- 

Toronto 1961, XXIII, 63; förf:s Problémes, 158ff; J J Sederholm, Arbetets vetenskap, Stockholm 1916, 58f 
och passim; Blum & Seidler, 36; McLellan, 107.

118 Jfr Taylor, The Principles, 15ff, 35ff och passim; Sederholm, lOff, 22ff och passim; S Westerlind, 
Frederick W. Tavlor och scientific management. En vetenskapsteoretisk studie, Göteborg 1983, 95ff.

119 Jfr F W Taylor, Shop Management, New York-London 1911, 46ff, 148ff och passim; Friedmann, 
Problémes, 44ff, 50ff; Sederholm, 32,41 ff; Westerlind, 107f, 122ff, 161 f.

120 Jfr Friedmann, Problémes, 29ff, 44ff, 70ff och passim; förf:s The Anatomy, 86ff.
121 Jfr t ex Sederholm, 28ff, 57ff, 62ff och passim. Taylorsystemet tillämpades bl a på Renault, där 

Simone Weil arbetade 1935; jfr Friedmann, Problémes, 33ff; Weil, La Condition, 86ff.
122 Jfr Blum & Seidler, 230.
123 Jfr Friedmann, Problémes, 29ff, 44ff, 50ff och passim.
124 Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 210. Jfr även ibid, 196ff; förf:s "Teologia pracy”, 439ff.
125 Weil, Oppression, 133. Jfr även ibid, 200; förf:s La Condition, 215ff, 241ff; Blum & Seidler, 28, 

35f, 45ff, 160 och passim; McLellan, 74, 85, 89, 107ff och passim; Dujardin, 135ff; Hellman, 31.
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allt i arbetarens upplevelse av tiden, som därmed blir ”le facteur le plus important du 
probléme ouvrier”.126 I fabrikens kontrollklocka finner Weil en perfekt symbol för 
Taylorsystemets temporala förtryck.127

126 Weil, La Condition, 256. Jfr ibid, 107, 124, 225f och passim; förf:s La Pesanteur, 181; Blum & 
Seidler, 155ff; Chenavier, Simone Weil, 325ff; Vetö, 106f.

127 Jfr Weil, La Condition, 75, 167, 183, 245 och passim; Blum & Seidler, 166.
128 Jfr K BUcher, Arbeit und Rhvthmus, Leipzig (2) 1899, 24ff och passim; Friedmann, Problémes, 

123ff, 152ff.
129 Weil, La Condition, 257.
130 Ibid, 248. Jfr ibid, 90, 223, 230, 256 och passim; Blum & Seidler, 161ff; Winch, 79ff. Se även 

Friedmann, Problémes, 154ff.
131 Weil, La Condition, 257.
132 Jfr ibid.

I vilka avseenden fungerar den taylorska arbetstiden som ett förtryckets verktyg och 
varför är det just klockan som bäst speglar Taylorfabrikemas dehumanisering? 
Alltsedan Karl BUchers klassiska studie Arbeit und Rhythmus har den mänskliga 
arbetsorganisationen beskrivits med kategorierna naturlig vs artificiell rytm. Som 
människovänlig uppfattas en arbetsordning som bygger på livets organiska rytmik.1281 
sin analys av Taylorsystemets avhumaniserande verkan skiljer Weil mellan rytm och 
takt. En human struktur, förklarar hon, har en arbetsorganisation som lyder ett slags 
grundläggande ”rythme du monde”.129 Denna naturliga rytmordning reglerar än idag en 
rad förindustriella produktionstyper. Industriarbetet och i synnerhet Taylorsystemet har 
däremot ersatt ”le mot de rythme” med ”celui de cadence”, som utgör ”le contraire 
d’un rythme”.130 Weil observerar att denna artificiella taktordning tydligast 
förkroppsligas just i klockans tidmätning. Genom taylorismens rationalisering kommer 
”le temps des ouvriers” alltmer att likna ”celui des horloges”.131 För att förtydliga 
fabrikstaktens dehumaniserande struktur hänvisar Weil till en rad konkreta 
naturfenomen och jämför deras harmoniska växlingar med automaternas - och 
klockans - taktfasthet. Till hennes mest illustrativa rytmexempel hör himlakropparnas 
rörelser.132 Den gravida flickan i Dykungens dotter brukar från sin provisoriska bostad 
under båtkapellet observera hur stjärnorna vandrar ”runt i sina flämtande skimrande 
banor” (210). Detta astrala skådespel genererar delvis samma vokabulär som 
maskinsamhällets perverterade dynamik: vandra (74, 209), sjunga (74, 209), lysa (75, 
209), susa (74, 210), runt (75, 210) etc. Men - och skillnaderna är väsentliga - medan 
trådarna ilar ”precis som tiden” (75) och lyder klockans stela ansikte, rör sig stjärnorna 
”i en annan tid” (209, 210) eller rent av ”utanför tiden” (209). En möjlig infallsvinkel 
på automatsamhällets temporala förtryck i Dykungens dotter är att konfrontera 
fabrikernas mekaniska takt med de ”uråldriga” (209) stjärnornas organiska rytm.

En första påfallande skillnad mellan fabriksvärldens takt och stjärnhimlens 
”urgamla” (209) rytm är den förras hetsiga tempo. Liksom tiden består av ”blixtsnabba 
ögonblick” (246), bildar trådarna en ”blixtsnabbt rinnande härva” (74), rinner ”som en 
fors” (74), störtar likt ”ett väldigt vattenfall” (74), försvinner ”[fjortare och fortare” 
(250f). Deras ”takt” (73) är lika med att ”rusa” (73), ”ila” (74), ”pila” (74), ”rasa” 
(190). Berättaren återger automaternas hetsiga tempo med en lång rad stilistiska grepp: 
anhopning av rörelserverb, hyperboler, korta, liksom andfådda satser och satsled, 
asyndetisk och polysyndetisk samordning, utebliven interpunktion etc. Arbetarnas 
rörelser tvingas imitera denna artificiella maskinhets; flickan får inte anställning på 
Yllan eftersom hon inte är ”snabb av sig” (189). Industriarbetets omänskliga snabbhet 
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är också en av de centrala punkterna i samhällsteologemas kritik mot Taylorsystemets 
tidsstrukturering.133 Naturrytmens samtliga rörelser, observerar Weil, ger ”å travers 
méme 1’extréme rapidité, 1’impression de la lenteur”.134 En sprinter som slår världs
rekord ”semble glisser lentement”, på samma sätt som en skicklig slåtterkarl når bättre 
resultat ju mindre hets som syns i hans rörelser. En ackordsarbetare vid sin maskin 
däremot utgör en bild av ”une précipitation miserable”.135 Det onaturligt hetsiga i hans 
rörelser betingas inte bara av att han arbetar extremt snabbt utan också av att han 
tvingas imitera klockornas oavbrutna takt och inte får ”s’arréter quand il a fait quelque 
chose, fut-ce 1’espace d’un éclair”.136 Hur dehumaniserande det höga produktions- 
tempot kan vara, erfar Weil själv under sina industriella fältstudier. I rapporterna från 
fabriksgolvet noterar hon ständigt att hon tvingas arbeta ”[pjlus vite, encore plus 
vite”13' och ändå inte klarar de uppdrivna normkrav som pensumberäknaren - ”le 
chrono”138 - satt upp för sin personal.139 140 Den höga produktionstakten ger henne en 
känsla av att hon berövas ”tout ce qu’on a d’humain”.'

133 Taylorsystemets krav på snabbhet presenteras i Taylor, The Principles, 16ff; förf:s Shop 
Management, 25, 78f, 132f och passim; Sederholm, 20f, 224 och passim; Friedmann, Problémes, 44ff, 50ff, 
80ff.

134 Weil, La Condition, 248.
135 Ibid. Jfr även ibid, 21, 173, 182; Blum & Seidler, 36, 146, 148, 152; Chenu, ”Teologia pracy”, 440.
136 Weil, La Condition, 248. Jfr Friedmann, Problémes, 80ff.
137 Weil, La Condition, 161.
I3S Ibid, 39. Jfr ibid. 45, 74; Sederholm, 41.
139 Jfr t ex Weil, La Condition, 23f, 81, 166f: McLellan, lOOff.
140 Weil, La Condition, 19. Jfr ibid, 15f, 20ff, 182 och passim.

Ytterligare en viktig skillnad mellan naturens rytm och fabrikens klocktakt är att 
den senare saknar final dimension. Från sin observationspunkt under båtkapellet kan 
flickan ”fritt” (209) betrakta hela ”den väldiga svarta natthimlen” (209). Den organiska 
tid de vandrande stjärnorna förkroppsligar är inte bara cirkulär utan har också ett mål. 
”Så gick tiden dag för dag fram mot det som den skulle åstadkomma” (210); dess 
synliga produkt blir ett nyfött bam. Att Mojan upplever sin arbetslöshetstid som 
smärtfull och absurd beror inte minst på att den är berövad just denna finala aspekt. 
Hennes tillfälliga arbeten innebär att hon lever innesluten i ”ett blint nu” (52), tar sig 
fram ”från ögonblick till ögonblick” (53), saknar ”framtid” (52, 53), ”utgång” (52), 
”horisont” (52). Anställningen på Yllan medför ingen kännbar förändring i hennes 
upplevelse av tidens bristande finalitet. Hon tilldelas en bestämd ”plats i det stora 
mörka maskinsamhället” (73), där hon förblir ”i tjuguåtta år” (69). Från denna fixerade 
utsiktspunkt ser hon varken hela produktionsprocessen eller arbetets slutprodukt. De 
förbiilande trådarna ”rann, rann undan, försvann, försvann” (250) utan att ”komma till 
något mål” (75). Arbetet vid maskinen känns som ”översvämningsvattnets mållösa 
strömdrag” (96). Fråntagen en naturlig mål- och framtidsorientering krymper 
fabriksvärldens tid till ett orörligt, klaustrofobiskt nu. Både på benmjölsfabriken där 
transportbandet glider ”sakta” (190) och på Yllan där trådarna pilar allt ”fortare” (251) 
visar tiden en besynnerligt statisk karaktär: den ”varade och varade” (195), var ”orörlig 
orörlig” (195), ”stod stilla där den stod” (75), gick utan att kunna ”hitta dörren ut” (75). 
Portklockans stela ansikte har sin motsvarighet i tidens stela orörlighet.

Också romanens framställning av fabrikstidens störda finalitet får intertextuellt 
gensvar av de nykatolska samhällsteologemas syn på arbetet. En graverande brist i det 
marxistiska tänkesättet är, hävdar de, att det alltför starkt fixerar arbetets kausala 
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aspekt. Produktionen får nämligen sin frälsande potential snarare genom sin finalitet än 
genom sina orsakssammanhang. En arbetare upplever sitt arbete som meningsfullt, då 
han blickar framåt och fullföljer sin ursprungliga intention.141 Särskilt energiskt 
framhävs arbetets ändamålsdimension i Simone Weils fabriksanalyser. Liksom 
naturlivets alla faser rör sig mot ett slut måste, menar hon, arbetaren ha ”le sentiment 
d’avancer dans le temps” och känna att hans ansträngningar leder mot ”un certain 
achévement”.142 Med Taylors effektiviseringsreformer blir denna meningsskapande, 
finala dynamik fullständigt raserad. Medan varorna i de rationaliserade fabrikerna rör 
sig ”d’un stade de fabrication å un autre” och därmed skrivs in i ett förlopp som ger 
dem både en historia och en framtid, tilldelas arbetaren en fixerad plats i 
driftsystemet.143 Fastbunden vid sin maskin överblickar han inte produktionsprocessen 
och förblir fullständigt okunnig om de varor han tillverkar.144 Sin uppgift upplever han 
som lika ändamålslös som det barn ”å qui on a ordonné d’enfiler des perles pour le 
faire tenir tranquille”.145 Utan att ha en naturlig riktpunkt i den färdigställda produkten 
blir arbetarens fabrikstid berövad sin framtidsaspekt och atomiserad till en serie 
sammanhangslösa ögonblick. Hans tanke, som varken kan blicka bakåt eller framåt, 
”se rétracte” och förmår fasthålla endast ett sådant kort, isolerat tidsavsnitt i taget.146 
Denna ”repliement sur le present”147 manifesterar sig i upplevelsen av tidens 
klaustrofobiska orörlighet. Den i nuet fångna arbetaren känner att hans arbetsdag 
stelnat till en stillastående evighet. Det enda protestuttryck han orkar artikulera efter en 
sådan lam dag är en knappt hörbar klagan att ”il a trouvé le temps long”.148

141 Jfr t ex Tischner, Etvka solidarności, 32, 64; förf:s Świat, 63, 76, 78; Chenu, "Teologia pracy", 455.
142 Weil, La Condition, 257.
143 Ibid, 250. Jfr ibid, 247.
144 Jfr även ibid, 25, 113, 250, 254f; förf:s L'Enracinement, 75, 98f; förf:s Oppression, 122f; Blum & 

Seidler, 27ff, 46; McLellan, 86, 99, 106ff.
145 Weil, La Condition, 254. Jfr ibid, 113; förf:s La Pesanteur, 153, 180. Taylors syn på arbetets ända- 

målsaspekt presenteras i förf:s The Principles, 9ff; Westerlind, 162f.
146 Weil, La Condition, 245. Jfr även ibid, 15f, 124, 182, 256f och passim; förf:s La Pesanteur, 157, 

181; Blum & Seidler, 165; McLellan, 102, 104 och passim.
147 Weil, La Condition, 245.
148 Ibid, 249. Jfr McLellan, 103.

Genom sin kombination av cirkularitet och linearitet förenar den naturliga 
världsrytm som flickan varseblir från sin plats under båtkapellet enhet och mångfald. 
Fabrikens takt däremot bygger helt och hållet på enhetsmomentet. Liksom 
portklockans visare ständigt utför en och samma rörelse, följer maskinernas arbete ett 
och samma monotona mönster. Berättaren mobiliserar en hel arsenal av stilistiskt- 
narrativa medel för att exponera denna allhärskande enformighet. Han håller sig bl a 
till iterativ berättelse, som får stöd av simultana presensformer (t ex 250) och 
slentriansignalerande tidsadverbial: ”hela tiden” (74), ”oavlåtligt” (74), ”återigen” (74) 
etc. Vanliga i romantexten är olika typer av upprepningar, som förstärks genom 
rytmiserande parallellismer, rim, assonanser och allitterationer (73f). Maskinens 
perpetuellt-monotona rörelse imiteras även genom antitetiska par av polysyndetiskt 
samordnade rörelseord, t ex ”delades och knöts” (73), ”höjs och sänks” (250), ”höll 
och brast” (73), ”skildes och åter föll samman” (74). Heterogeniteten i denna typ av 
antiteser avslöjas via en serie paradoxer som ett kamouflerat uttryck för homogenitet. 
Trådamas ”tusen rinnande vandringar” (74) visar sig vara ”en enda” (74) vandring; ”ett 
höjande och sänkande” (74) är ändå ”hela tiden tråden” (74). Precis som de vandrande 
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stjärnorna sjunger och talar (209) har också trådarna sin ”filande sång” (74), men den 
tillåter ingen polyfoni utan är ”på absolut bara ett sätt, en och samma ton, en och 
samma väg, oavlåtligt” (74). Romandiegesens arbetare tvingas reproducera maskin
rörelsens likformighet. Deras dagordning återges med en lång rad rutinmarkerande 
uttryck: ”varje morgon” (73), ”[vjarje vecka” (148), ”alltid” (247), ”som vanligt alla 
vanliga dagar” (178) etc. Samma inrutade karaktär har gestalternas arbetsmoment. 
Flickans ”uppgift” (190) begränsar sig till i stort sett två inövade och ständigt 
upprepade rörelser: hon ”fäste en papperssäck” (190) och ”drog i en spak” (190). 
Mojan lär sig sina ”grepp” (69) och deras ordningsföljd ”med en gång” (69) och 
upprepar dem ”i tjuguåtta år” (69). Denna mekaniska enformighet utmärker kvinnornas 
arbete i högre grad än männens. Medan en manlig ”verkmästare” (74) får mer 
kvalificerade uppgifter, blir Yllans ”mödrar och flickor” (73) helt och för alltid 
hänvisade till automaternas monotona takt.

Den taylorska arbetstidens monotoni uppmärksammas av majoriteten av systemets 
kritiker, däribland de nykatolska samhällsteologema.149 Stjärnornas organiska rytm, 
noterar Weil, bygger på en enhet av ”uniformité” och ”varieté”. 1 de automatiserade 
fabrikerna däremot härskar en enformighet som imiterar ”les mouvements des horloges 
et non pas ceux des constellations”.1 Också denna allenarådande monotoni återför 
Weil och andra katolska samhällskritiker på Taylorsystemets tendens att i effekt
ivitetens namn marginalisera människans roll i produktionsprocessen. En av grund
idéerna i scientific management är att arbetaren i energibesparande syfte ska undvika 
”unnecessary motions” och hålla sig till vetenskapligt beräknade och perfekt inövade 
rörelser.151 Denna rationaliseringsmanöver, påpekar Weil, har medfört en ödesdiger 
upp-och-ned-vändning av arbetsorganisationens traditionella roller. Samtidigt som 
fabrikerna investerar i intelligenta automater, anställer de helst outbildade arbetare, 
”capables seulement de faire fonctionner un type de machinę”.152 Deras arbetsuppgift 
reduceras till ”cinq ou six gestes simples indéfiniment répétés”.153 Denna uniformering 
av det mänskliga arbetet innebär att arbetarnas tid förvandlas till en monoton sekvens 
av små, oändligt identiska avsnitt, som likt ”le tic-tac d’une horloge” saknar varje form 
av inre strukturering.154 Den upplevelse av tidens stillastående nu som är en produkt av 
finalitetsaspektens nivellering förstärks ytterligare av produktionens mekaniska enton
ighet. Eftersom den okvalificerade arbetskraften framför allt rekryteras bland kvinnor, 
är det i synnerhet de som faller offer för fabrikens ”mome monotonie”.155

149 Jfr t ex Friedmann, Problémes, 123ff; Sederholm, 229f. Taylor själv hävdar att hans arbets
organisation bygger på en ”complete standardization of all details and methods": "It is uniformity that is 
required” (förf:s Shop Management, 123f).

150 Weil, La Condition, 257. Jfr ibid, 229f, 245f, 248f; förf:s La Pesanteur, 179; Vetö, 106; McLellan, 
98.

151 Taylor, The Principles, 24. Jfr ibid, 24ff, 55ff, 63ff och passim; Friedmann, Problémes, 50ff; 
Sederholm, 16ff och passim; Westerlind, 95ff, 107f, 124ff.

152 Weil, Oppression, 23. Jfr ibid, 25, 34f; förf:s L'Enracinement, 76, 81 f, 88ff.
153 Weil, La Condition, 248. Jfr ibid, 21, 255; förf:s Oppression, 23; Blum & Seidler, 36, 159ff; 

McLellan, 107.
154 Weil, La Condition, 248. Jfr ibid, 124, 182.

Ibid, 249. Jfr ibid, 22, 23, 82f; Blum & Seidler, 146ff, 152, 190; Perrin, Ojciec, 16. Se även L 
Kroeber-Keneth, Frauen unter Männem. Grenzen und Möglichkeiten der arbeitenden Frau, Dusseldorf (2) 
1955, 201 och passim; A C Hofmann & D Kersten, Frauen zwischen Familie und Fabrik. Die 
Doppelbelastung der Frau durch Haushalt und Beruf, Miinchen 1958, 176 och passim; B Häring, Ehe in 
dieserZeit, Salzburg 1960, 529ff.
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Romandiegesens naturliga världsrytm, förkroppsligad i stjärnornas himlarörelser, 
innebär liv; den har sin direkta motsvarighet i fostrets växande. Industriarbetets 
monotona takt kopplar berättaren däremot till döden. Eftersom fabrikstiden utgör ett 
homogent, ändamålslöst kontinuum, struktureras den först och främst av sina 
ytterpunkter, som har sin högsta legitimitet i fabrikens portklocka. Arbetets början 
”prick klockan sju” (228) och dess ”slut” (84) får en exponerad plats i romantexten. 
Eftersom denna yttre ram reproduceras oförändrat dag efter dag - många av textens 
iterativitetsmarkörer knyts explicit till arbetets början (t ex 73, 228) - får arbetstiden 
sin egentliga orienteringspunkt i arbetarnas sjukdom (69, 147), pensionering (272) och 
död (251). Denna arbetstidens mortala prägel märks på minst två plan i gestalternas 
tidsupplevelse. För det första är det med blixtsnabb hastighet de närmar sig 
”pensionen” (272). Paradoxalt nog visar sig fabrikens stillastående tid ila lika fort som 
de flimrande trådarna. Berättarens beslut att i samma veva som han första gången 
nämner att Mojan får anställning på Yllan avslöja att hon kommer att förbli vid sin 
maskin ”i tjuguåtta år” (69) kan tolkas som en narrativ markering av denna 
underliggande rapiditet. För det andra är arbetstidens yttersta slutpunkt oavlåtligt 
närvarande i gestalternas upplevelse av fabrikens takt. Inne i ”de mörka salarna” (85) 
känner Mojan att hon i ”vaije ögonblick” (85) står ”vid slutet av tidens hav” (251), vid 
den mörka ”horisonten” (133), ”vid världens ände” (85), där ”allt” (85) tar ”slut” (85). 
Den enformiga, hetsigt orörliga arbetstiden gör henne till en levande död. Den 
taylorska arbetstidens dödskaraktär uppmärksammas även i den katolska samhälls- 
teologin. Eftersom arbetstiden inte har något naturligt framtidsmål, menar Weil, kan 
den endast leda till den av fabriksklockan annonserade ”heure de la sortie”.156 Och 
eftersom arbetsdagarna snabbt följer efter varandra utan att skapa någon differentierbar 
mångfald, är deras egentliga slutpunkt inget annat ”que la mort”.157 I La Pesanteur et 
la Grace beskrivs den monotona arbetstiden, som släpar sig fram från ögonblick till 
ögonblick ”sans s’accrocher au passé ni ä 1’avenir”, som ett slags död.158

156 Weil, La Condition, 257.
157 Ibid.
158 Weil, La Pesanteur, 181. Jfr förf:s La Condition, 18, 227.
159 Jfr t ex Tischner, Etyka solidarności, 29,95f och passim.

I stället för att vara en bas för en frälsningsdynamisk arbetsgemenskap låter 
fabriksvärlden i Dykungens dotter arbetarna underordna sig maskinerna, som genom en 
effektivitetsinriktad arbetsorganisation får en avpersonifierande, rotberövande makt. 
Hur påverkar detta inhumana driftsystem produktionsprocessens mellanmänskliga 
förhållanden? De katolska samhällsteologema brukar skilja mellan tre typer av 
intersubjektiva relationer i arbetets ständigt pågående dialog: arbetare-arbetare, 
arbetare-konsument och arbetare-arbetsgivare.159 Hur dessa relationstyper gestaltas i 
Dykungens dotter förtjänar att undersökas något närmare.

I analepsen om det gamla landet framhäver berättaren upprepade gånger 
jordbrukarnas förvrängda arbetsdialog. Ansatta av tunga problem - ”låneräntan, 
skatten” (15) - orkar de inte lyfta ”blicken” (15) och ser mindre varandra än de ser 
”stenen som plogbillen skar till mot” (15). Trots att industrialiseringen ökar arbetets 
sociala kapacitet, fördjupar den de interpersonala klyftorna mellan romanens arbetare. 
Denna paradoxala situation genererar en rad bilder, som kombinerar fysikalisk närhet 
med intersubjektivt avstånd. De morgontrötta arbeterskoma tränger sig ”in mellan 
grindarna” (73) utan att prata med varandra. Även om de rör sig ”tätt om varandra” 



II.2.2 Det inhumana arbetet 269

(73) kan de i det ogenomträngliga dånet inte höra varandras ord. Utmärkande för 
romanens fabriksscener är ett stort antal centrifugala verb: sprida sig (73), försvinna 
(82), föra bort (95), driva isär (96), skingra (96) etc. Maskinsamhällets störda 
intersubjektiva dialog innebär att arbetarna aldrig riktigt hinner bli ”personer för 
varandra” (82). Trots att de ”år efter år” (82) arbetar i samma ”spolsystem” (82), förblir 
deras ansikten ”okända” (82) för varandra.

Både arbetarprästema och Simone Weil noterar att de på sina respektive arbets
platser erfarit förvånansvärt lite av ”vraire fratemité”, ”camaraderie”, ”coopération”, 
”intimité”.160 Denna bristande gemenskap betraktar de som ett resultat av arbets
organisationens objektiva premisser. Som den viktigaste kontaktstörande faktorn 
nämner de Taylorsystemets effektivitetsfixering. Weil observerar att Henry Ford i 
produktivitetsökande syfte fråntog sina arbetare ”le droit de parler”.161 Samma på
tvingade ordlöshet bevittnar hon i de fabriker hon själv kommit i kontakt med. På vissa 
håll, berättar hon, får arbetarna inte ens ”échanger un regard”, eftersom det skulle 
kunna sänka arbetstakten.162 Men även om de inte utsätts för sådana stränga restrikt
ioner, är de oförmögna att skapa någon varaktigare arbetssolidaritet. Den ständiga 
tröttheten, främlingskänslan, fokuseringen på tillverkningsmomenten är bara några av 
de många faktorer som gör att arbetarna bemöter varandra med ”air mome”, ”manque 
de sympathie”, ”indifférence”, ”dureté”.163 Liksom de på morgonen träffas utan vare 
sig ”un mot” eller ”un sourire d’accueil”164, springer de efter den avslutade arbetsdagen 
hem ”sans échanger une parole”.165 Trots att de hela dagarna arbetar ”tout prés”, för
mår de inte ”sentir la présence d’autres étres humains”.1 6 Fabrikens ”grandę rumeur”, 
som skulle kunna fungera som en förenande ”respiration du travail”, realiserar aldrig 
sin solidaritetsskapande potential.167

160 Weil, La Condition, 17, 247, 251. Jfr även ibid, 22, 38f, 83 och passim; Perrin, Ojciec, 149, 153ff 
och passim; Siefer, 119. Alienationens mellanmänskliga aspekt uppmärksammas redan av Marx; jfr förf:s 
”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 517; förf:s Das Kapital, III, 95f; Oppolzer, 172f, 197ff, 2O4ff 
och passim; Ollman, 148ff; Israel, 62ff, 70.

161 Weil, La Condition, 230. Jfr även Westerlind, 124; Sederholm, 235f; Friedmann, Problémes, 275ff.
162 Weil, La Condition, 249. Jfr ibid, 21.
163 Ibid, 22, 38, 82, 83, 247. Jfr även ibid, 17, 162, 172f och passim; förf:s L'Enracinement, 161; 

McLellan, 98, 102; Blum & Seidler, 182, 227; Chenu, ”Teologia pracy”, 455; förf:s ”Rewolucja 
wspólnotowa”, 306; Tischner, Świat, 81; förf:s Etyka solidarności, 25 f och passim; Sederholm, 235f.

164 Weil, La Condition, 81.
165 Ibid, 253. Jfr Blum & Seidler, 157, 167.

Weil, La Condition, 249.
167 Ibid, 242. Jfr Voillaume, Au Coeur, 121, 350f och passim; Siefer, 207f.
168 Jfr Tischner, Etyka solidarności, 29, 74f; förf:s Świat, 73ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 793, 

801; Chenu, ”Arbeit”, 315f; Weil, Oppression, 139.
169 Weil, L'Enracinement, 124.

I samma utsträckning som samhällsteologema framhäver betydelsen av pro
duktionens finala aspekt, lägger de vikt vid slutproduktens adressat. Arbetaren drar sig 
inte för arbetets mödor, resonerar de, då han i det tillverkade föremålet ser ett slags 
kenotisk kärleksfrukt, som ska nå hans nästa.168 Som exempel på mottagarens förmåga 
att ge arbetet mening och personal värdighet nämner Weil en ung, lycklig kvinna 
”enceinte pour la premiére fois, qui coud une layette”. Denna sömmerska utför sin 
uppgift med glädje, eftersom hon, hävdar Weil, inte bara tänker på hur hon syr utan 
också på ”Tenfant qu’elle porte en elle”.169 Åtminstone ett arbetsprojekt i Dykungens 
dotter rymmer en liknande gåvodimension. Strax inför skolstarten syr Mojan ”en ny 
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klänning” (125) till flickan. Berättaren framhäver starkt arbetets dialogiska prägel. 
Flickan får modem att ”dela” (126) sin entusiasm; de hänger sig ”åt drömmen till
sammans” (126). Inte minst på grund av denna kraftigt aktualiserade intersubjektivitet 
lyckas det utförda arbetet väcka ”Mojans hopp” (126) och ge henne ”till och med 
vingar” (126). Romanens fabriksproduktion saknar fullständigt klänningsprojektets 
adressatorientering. Liksom Mojan, bunden vid ”en av de stora kedjespolmaskinema” 
(74), inte ser arbetets slutresultat, är hon också avskärmad från produktens mottagare. 
Den genom arbetsorganisationen skapade klyftan mellan producenten och kon
sumenten fördjupas ytterligare genom att de färdiga produkterna inte kommer arbet
arna till del (63). Den enda gång berättaren nämner produktionens adressat är det 
snarast ett tecken på den sociala dialogens pervertering; under krigsåren får Yllan 
”stora order av kronan” (148). Att automatiseringen omvandlar produktens mottagare 
till en anonym abstraktion observeras likaså av de nykatolska samhällsteologema. 1 
denna marginalisering av produktionens centrala kenotiska aspekt ser de en av industri
arbetets svåraste patologier.170

170 Jfr Mounier, ”Manifeste”, 590; Tischner, Etyka solidarności, 30; Chenu, 'Teologia pracy”, 455; 
Weil, Oppression, 197, 199: förf;s LEnracinement, 74. Den alienerande klyftan mellan industriarbetaren 
och konsumenten uppmärksammas redan av Marx; jfr Oppolzer, 103ff.

171 Taylor, The Principles, 74. Jfr ibid, 68f, 89f och passim; förf:s Shop Management, 27, 30, lOOff och 
passim; Sederholm, 34ff; Westerlind, 162ff.

Romanens maskinhegemoni påverkar slutligen arbetarnas relation till sina arbets
givare. Som påpekats tidigare är berättaren förtegen om fabrikernas ägare. I stället 
nämner han olika typer av produktionsadministratörer: ”disponenten” (54), ”personal
chefen” (189), ”förmannen” (119) etc. I likhet med varje kapitalist förtrycker dessa 
fabriksbyråkrater arbetarna, men deras förtryckarmedel är av ett helt annat slag. Medan 
fabriksägaren är inriktad på ekonomisk utsugning, lagras administratörernas tyranni 
snarare i kontroll- och maktrelationer. Det är inte bara den dömda och steriliserade 
flickan som arbetar ”under viss övervakning” (226). Även om byråkraterna är ”osyn- 
lig[a]” (54) och vistas ”nere på kontoret” (74), omges arbetarna ständigt av deras 
allseende blickar. Eftersom kontrollen främst har till uppgift att skydda den ef- 
fektivitetsinriktade produktionstakten, manifesteras administratörernas repressivitet i 
synnerhet i samband med de olika incidenter som stör den rationaliserade fabriks
driften. Innan Mojan får arbete på Yllan består hennes tillvaro av lösa ”inträffanden 
och tillfälligheter” (53). Det riktiga arbete hon drömmer om är därför lika med ”en fast 
plats” (54) och ett ”fast arbete” (54). Det visar sig snabbt att fabrikstillvaron ingalunda 
motsvarar hennes förväntningar. Trots sin lagbundna monotoni påverkas industriarbetet 
kontinuerligt av slumpen. Många av fabriksvärldens tillfälligheter är en naturlig följd 
av produktionens materiella villkor: tråden brister (74), maskinen börjar ”hosta” (74) 
etc. Administratörernas förtryck beror i stor utsträckning på att de straffbelägger just 
sådana objektiva fenomen. Förmannen muttrar då gårdskarlen svimmar (118f); det 
antecknas ”nere på kontoret hur många gånger” (74) tråden brister.

I The Principles of Scientific Management framhåller Taylor betydelsen av en ny 
sorts ledare, som på olika sätt ska organisera den effektiviserade produktionen: anställa 
duglig arbetskraft, bestämma ackordsnormerna, mäta arbetarnas prestationsstyrka, sätta 
lönema och - inte minst - övervaka den pågående arbetsprocessen. Eftersom arbetarna, 
argumenterar han, ”tend to become more or less shiftless, extravagant, and dissipated”, 
kräver den höjda produktiviteten en ökad tillsyn.171 Samhällsteologema konstaterar att 
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denna administrativa personal bildar fabrikens nya elit. Genom att underordna hela 
produktionen maskinen och den maskinorienterade arbetsorganisationen, framhåller 
Weil, ändrar Taylorsystemet industrivärldens sociala struktur. Det automatiserade 
fabrikslivet bygger inte längre på relationen mellan kapitalisten och lönearbetama utan 
på en relation mellan två helt nya läger: dem som ”exécutent le travail” och dem som 
”dirigent le travail sans rien exécuter”.172 Eftersom ledarna har en direkt kontroll över 
maskinen och arbetsorganisationen, är det de som får reell makt i fabriken.173 Att 
kapitalägaren detroniseras av administratörerna botar på intet sätt arbetets sjukdom 
utan skapar ”un nouveau systéme d’oppression”.174 Medan kapitalistens förtryck främst 
lagras i arbetets ekonomiska inramning, förgiftar ”la dictature d’une caste bureau- 
cratique”175 arbetet självt och manifesterar sig genom ”la direction”.176 Även om 
byråkraterna normalt håller sig utanför de stökiga fabrikssalama, påminner de hela 
tiden om sin existens genom att ge ”les ordres” och hänsynslöst kontrollera deras 
verkställande.177 En särskilt viktig sfär för denna ständiga maktutövning är enligt Weil 
fabriksdriftens oförutsägbara händelser, som stör den minutiöst planerade arbets
processen. Åtskilliga forskare som granskat Taylorsystemets tillämpbarhet i praktiken 
framhäver slumpfaktorns roll i den automatiserade produktionen. Som en av de van
ligaste slumphändelsema inom textilindustrin anges ”bristningarna av tråden”, som 
ofta beror på rent objektiva, av arbetarna oberoende faktorer, exempelvis ”ullens be
skaffenhet” eller ”temperaturen hos luften inom arbetslokalerna”.178 Weil påpekar att 
de administrativa maktutövama i sina kalkyler blundar för ”petits incidents”.179 Allt 
som stör den entoniga takten bestraffas, även om det betingas av den objektiva risk
faktorn. Få omständigheter på fabriken gör arbetarna lika sårbara för byråkraternas 
förtryck som denna ”mélange de la monotonie et du hasard”.180

172 Weil, Oppression, 23. Jfr förf:s ’ L’Allemagne", 129; McLellan, 85f; Chenu, ”Teologia pracy”, 455, 
458; förf:s Pour une Theologie, 102.

173 Jfr Weil, Oppression, 21 ff; förf:s La Condition, 217ff och passim; Blum & Seidler, 151; McLellan, 
61, 81, 86 och passim.

174 Weil, Oppression, 20f. Jfr Blum & Seidler, 38, 81; McLellan, 96.
175 Weil, Oppression, 27.
176 Ibid, 23. Jfr ibid, 80ff och passim.
177 Weil, La Condition, 244. Jfr även ibid, 20ff, 163f, 167 och passim; förf:s Oppression, 101, 133f; 

Blum & Seidler, 146, 15lff; McLellan, 89, 97, 105; Hellman, 31. Taylor hävdar i Shop Management att 
arbetaren i fabriken inte får "develop his individuality by choosing the particular implements and methods 
which suit him best” utan måste ”promptly obey orders and instructions” (ibid, 123, 139; jfr även 
Friedmann, The Anatomy, 34, 86).

178 Sederholm, 62f. Jfr även ibid, 79 och passim; Friedmann, Problémes, 102ff.
179 Weil, La Condition, 245.
180 Ibid, 246. Jfr även Blum & Seidler, 162, 164; McLellan, 102. Alienationens tillfällighetsaspekt 

framhävs redan av Marx; jfr Oppolzer, 104.
181 Weil, La Condition, 39. Jfr ibid, 41, 163f, 167f, 250 och passim; förf:s Oppression, 35; Blum & 

Seidler, 146: McLellan, 96. Se även Sederholm, 232.
182 Weil, La Condition, 244.
183 Ibid, 247.

Ett annat, närmast paradoxalt uttryck för administratörernas förtryck är enligt Weil 
att dessa lagbundenhetens övervakare styr fabriksvärlden genom fullständigt arbiträra 
beslut. Under hela sin tid på fabriken är, observerar hon, arbetaren hänvisad till ”la 
merci du bon vouloir des chefs”.181 182 183 Nya uppdrag kommer ”tout d’un coup, sans 
préparation” ' och är inte sällan ett resultat av teknokratens ”caprice”. Detta i 
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system satta godtycke framträder med särskild skärpa i anställningssituationen. Enligt 
Taylor är anställningsförfarandets främsta uppgift att med den vetenskapligt utarbetade 
metodikens hjälp hitta rätt människotyp till rätt maskin. Den ansvarige ledaren ska 
”talk to” och ”deal with only one man at a time” och grundligt undersöka ”the 
character, habits, and the ambitions of each of them”.18 Weil noterar att denna 
förödmjukande situation ofta ger utrymme åt personalchefens brutala arbitraritet, som i 
synnerhet drabbar kvinnliga arbetare. I ”Journal d’usine” berättar hon hur en vulgär 
”type de 1’embauche” anslår tydligt sexuella undertoner och betraktar henne och de 
övriga arbetssökande kvinnorna ”comme des chevaux”.184 185 Först då hon sminkat sig och 
målat kinderna rosa lyckas hon få anställning på Renault.186 Berättaren i Dykungens 
dotter låter flickan genomgå en liknande förnedrande prövning. Under anställnings
intervjun på Yllan blir hon helt utlämnad åt personalchefens egenmakt (189). Han 
kastar ”bara en blick” (189) på henne och får ”just det uttryck i ansiktet som personer 
av manligt kön kunde få vid möten på gatan kvällstid” (189). Som resultat av 
granskningen får hon höra ett undvikande, oåtkomligt senare (189). Till 
Malmös arbetsförmedling kommer hon för övrigt en tid senare med ”röd mun och röda 
kindrosor utanpå det vita ansiktssminket” (229). Fabriksadministratöremas förtryckar- 
metoder sprider sig med andra ord till de statsbyråkratiska institutionerna, något som 
kommer att behandlas i kapitlet om staten.

184 Taylor, The Principles, 43. Jfr även Sederholm, 232f.
185 Weil, La Condition, 85. Jfr ibid, 78ff; McLellan, 96, lOOff; Blum & Seidler, 148, 190.
186 Jfr McLellan, 102.

Romanens maskinsamhälle har visat sig förvränga alla de tre intersubjektiva 
relationer som konstitueras i den industriella produktionen och utplåna arbetarnas 
sociala rötter. Hela denna djupgående dehumaniserande process speglas och potenti- 
eras i de arbetslösas alienation. Inte minst genom romanens tidsstruktur, som förlägger 
Mojans flyttning till ”sista året av 2O-talet” (10), får arbetslösheten en starkt exponerad 
plats i den diegetiska världen. Den drabbar inte bara namngivna romangestalter utan 
också stora, anonyma kollektiv: ”[e]n befolkning utan färg” (50), ”många hemlösa och 
underliga” (209), ”hela familjer som kommit på drift” (50) etc. I enlighet med sin 
materialistiskt-introspektiva metodik uppmärksammar berättaren i första hand arbets
löshetens personala och intersubjektiva aspekter. Han tematiserar visserligen en rad 
element ur arbetslöshetens yttre realia - ”en packad kö” (53) framför arbetsförmedl
ingen, måltider på ”Frälsningsarméns hospits” (50) etc - men låter dem främst fungera 
som en bakgrund åt de arbetslösas upplevelsesfär. Den arbetslösa Mojans drömmar om 
det fasta arbetet byggs upp kring starka kontraster mellan arbetets och arbetslöshetens 
universum. Medan hon som arbetslös står ”utanför” (54), ska hon genom sin fasta 
”plats på Yllan” (69) bli ”som alla andra” (69). Medan arbetslöshetssvindeln upprepar 
ordet ”död” (52), innebär fabriken ”ett nytt liv” (54). Men som redan flera gånger 
noterats justerar den industriella verkligheten snabbt denna önskebild. Utmärkande för 
arbetslöshetens personala och intersubjektiva krissymptom i Dykungens dotter är dels 
att de reproducerar industriarbetets perversion, dels att de ger fabrikslivets sjukdoms
tecken en skarpare, mer graverande form. Medan den fabriksanställda Mojan 
åtminstone har sin maskin att falla tillbaka på (147f), känner sig de arbetslösa ”bort
stötta överallt” (50). Medan fabrikslivet beaktar ett slags förvrängd lag, tvingas de 
”alldeles förkomna” (54) till helt laglösa handlingar; de står ”ända upp till ögonen i sin 
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egen upplösning” (54), försöker ”sälja stulna skosnören” (54), gör ”sådant” (54) som 
bara kan ”utföras stenhårt blundande” (54). Ensamhet, skuld, självalienation, utsikts
löshet, oförmåga till dialog, atomisering av tiden - samtliga dessa typiska arbetssjuk- 
domssymptom aktualiseras och intensifieras i den arbetslöses erfarenhetsvärld. Sam
bandet mellan arbetet och arbetslösheten förstärks ytterligare genom att fabriks- 
arbetama lever i en ständig medvetenhet om att de när som helst kan bli arbetslösa 
igen. Mojan ”fick vara glad” (74) så länge maskinen ”ville ha henne” (74). Inte minst 
genom denna sin fasta förankring i arbetarnas mentala sfär framstår arbetslöshets- 
fenomenet i romanen som en organisk, strukturell beståndsdel i arbetets kris.

Efter likartade linjer belyser Simone Weil arbetslösheten som fenomen. Även om 
hennes fabriksrapporter nämner många illustrativa detaljer ur de arbetslösas konkreta 
vardag - ”les troupeaux massés devant la porte des bureaux 1’embauche”, ekonomisk 
nöd, mödosamma förflyttningar mellan olika personalkontor etc187 - intresserar hon sig 
framför allt för fenomenets mentalt-intersubjektiva implikationer. Inom den personala 
sfären, konstaterar Weil, aktualiserar arbetslösheten de flesta av det urartade arbetets 
symptom. Dysterhet, ensamhet, utsiktslöshet, vanmakt, inåtvändhet - allt detta präglar 
såväl arbetarens som den arbetslöses upplevelsevärld.188 189 En väsentlig skillnad är 
emellertid att arbetslösheten reproducerar industriarbetets rotberövande sjukdom ”å la 
deuxiéme puissance”. Medan arbetaren genom sin anställning infogas i ett visst per
verterat relationsnät, känner sig de arbetslösa lika hemlösa i alla sociala gemenskaper: 
”dans les usines”, ”dans leurs logements”, ”dans les partis et syndicats”.190 Medan 
fabrikslivet utgör en viss ordning, tvingas de arbetslösa helt bryta mot de sociala 
normerna; de strövar runt, ”mendient, ou volent”.191 Även om de till slut lyckas få ett 
arbete, befrias de aldrig helt från arbetslöshetens mentala trauma. Mitt under den 
monotona arbetsdagen kan de hemsökas av tanken att deras arbete är ett slags gåva, 
som de lätt kan förlora.192 Arbetslösheten ter sig som en ständigt återvändande 
mardröm193, som framkallas av fabriksarbetets strukturella kris och genom sina akuta 
symptom ger en extra konturskarp bild av industrialiseringens dehumaniserande 
effekter.

187 Weil, La Condition, 252. Jfr även ibid, 78ff; förf:s ”L’Allemagne”, 127ff; McLellan, 100, 105; Bell, 
Simone Weil, 126; Hellman, 18.

188 Jfr Weil, La Condition, 78ff; förf:s ”L’Allemagne”, 126ff; McLellan, 102; Blum & Seidler, 157. Det 
nära sambandet mellan automatiseringen och arbetslösheten uppmärksammas redan av Marx: jfr t ex förf:s 
Das Kapital, I, 461 ff. Tayloranhängamas syn på arbetslösheten presenteras i Sederholm, 235ff.

189 Weil, L'Enracinement, 63. Jfr ibid, 73.
190 Ibid, 63.
191 Weil, ”L’Allemagne”, 127. Jfr förf:s Oppression, 35, 154.
192 Jfr t ex Weil, La Condition, 168; förf:s L’Enracinement, 73; förf:s Oppression, 35, 154.
193 Jfr Weil, La Condition, 253f.
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Industriarbetets synd i Dykungens dotter har visat sig komma till uttryck först och 
främst på det personala planet. Medan resonemangen i föregående kapitel 
huvudsakligen ägnades själva fabriksarbetets avpersonifierande mekanismer, ska nu de 
konkreta effekter dessa processer får i arbetarens personala sfär undersökas.

I sin skildring av maskinsamhällets demoni utnyttjar berättaren den mytologiska 
föreställningen om den mänskliga livstråden för att skapa en rad paralleller mellan 
fabrikens ilande trådar och arbetarna. Trådamas ”livsmassa” (73) får en motsvarighet i 
en ”massa” (74) av arbetarkroppar. Mellan ”de snurrande spolarna och hjulen” (74) 
valsas både trådarna och ”de unga eller gamla kropparnas livslopp” (74). Arbetarna, 
som övervakar ”trådarnas tusen rinnande vandringar” (74), består själva av ”rinnande 
ringlande trådigheter” (74). Men trots dessa likheter är arbetarna och trådarna 
inbegripna i två på flera plan motsatta förlopp. Underkastade maskinernas hårda 
bearbetning genomgår trådarna ett slags förädling. De får röst (74) och liv (73), blir 
alltmer rörliga (250f), börjar glänsa (74), lysa (75), flimra (250), sjunga (74) etc. Deras 
metamorfos påminner om den döda materiens förvandling i passagen om paddsoppan, 
där ”den mystiska gröten” (122) fylls med ”ett hemligt liv” (122), får en förmåga att 
”resa sig” (122), börjar ”glänsa” (122), blir till ”en explosion av sol och smuts” (122). 
En av de kristna intertexter som aktualiseras av denna livgivande process är de 
eukaristiska offergåvornas förvandling så som den uppfattas i bl a den grekiska 
patristiken. Brödets och vinets metanoia, hävdar de grekiska kyrkofäderna, är en reell 
händelse, som inte upplöser utan upphöjer och heliggör gåvornas materiella substans. 
Genom ”Guds anropande” fylls ”det från jorden stammande brödet” bokstavligen med 
liv, kraft, eld och ljus och blir genom detta förklaringsunder infogat i den nya 
skapelsen.1 Mot fonden av denna liturgiskt-patristiska intertext får trådamas för
vandling i romanens yllefabrik en närmast sakramental karaktär. Arbetet blir en del av 
frälsningsskeendet och ett verktyg för consecratio mundi. Men intertexten underkastas 
samtidigt en komplex om- och nedskrivning i romanens gestaltning av fabriksvärlden. 
Till de påtagligaste nedskrivningsmarkörema hör kontrasterna mellan trådarnas 
metanoia och arbetarnas egen förvandling. Medan trådarna genomsyras av ljus, blir 
arbetarna gråa och färglösa. Medan trådarna ilar allt fortare, drabbas arbetarna av allt 
större trötthet. Medan trådarna sjunger, kväver ”dånet och hetsen” (82) arbetarnas 
minsta samtalsförsök. Den förädling av materien som fabrikens arbetsprocess åstad
kommer får alltså sin motbild i en degradering av människan. Denna dehumaniserande 
process manifesteras särskilt tydligt via romantextens talrika metaforiska och meto- 
nymiska kopplingar mellan arbetarna och deras maskiner. Arbetarna och maskinerna 
rör sig tätt om varandra (73), de är oljiga (74), hostar (74) och rasslar (75). Mojan

' Irenaeus, Adversus haereses 4,18,5 (PG 7,1028). Jfr ibid 5,2,2ff (PG 7,2,1124ff), 5,33,lf (PG 
7,2,1212); Gregorius av Nyssa, Oratio catechetica magna 37 (PG 45,97); K C Felmy, Die orthodoxe 
Theologie der Gegenwart. Eine Einfuhrung, Darmstadt 1990, 197ff; Evdokimov, Die Frau, 86f; V 
Warnach, ”Kirche und Kosmos”, i: Enkainia. Gesammelte Arbeiten zum 800jährigen Weihegedächmis der 
Abteikirche Maria Laach am 24. August 1956, red H Emonds, Dusseldorf 1956, 199ff; T Stemmler, 
Liturgische Feiem und geistliche Spiele. Studien zu Erscheinung des Dramatischen im Mittelalter, 
TUbingen 1970, 179ff.
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arbetar som en ”automat” (84), en ”maskinmänniska” (96), en ”varelse” (96) kon
struerad av ”kugghjul” (96), ”tänder” (96) och ”käkar” (96). Hennes demoniska 
maskindjur filar ”ända inne i henne själv” (74) och upphäver skillnaden mellan ”inne i 
henne och utanför” (74). Samtidigt som arbetarna berövas sin mänskliga substans, 
förvandlas de till mekaniska robotar.

Enligt ett liknande mönster beskrivs industriarbetarens depersonalisering av de 
nykatolska samhällsteologema. Gud har inte, menar de, skapat en färdig värld med 
människan som verkets passiva åskådare utan inbjudit henne att aktivt delta i hans 
creatio continua. Denna medverkan i världens ständiga byggande och organiserande 
realiserar människan först och främst genom sitt arbete. Hon blir till imago Dei, då hon 
i sitt dagliga arbete imiterar Guds oavlåtliga skapande." Den viktigaste arbetsuppgift 
som homo faber tilldelas av sin gudomlige arbetsgivare är enligt samhällsteologema 
”die Investition von Geist in die Materie . Som en med själ utrustad varelse, förklarar 
de, låter sig människan aldrig helt definieras av naturen. Hennes arbete är ett uttryck 
för andens autonomi gentemot tingvärlden.2 3 4 Denna personala suveränitet manifesterar 
sig främst på två sätt i arbetets dynamiska möte mellan det andliga och det materiella. 
Dels berikar den arbetande människan tingens livlösa substans med en intentionell 
dimension; på samma sätt som den gudomlige creator ingjuter ande i människan, har 
Guds avbild till uppgift att genom sitt arbete förmänskliga och förandliga naturen.5 
Dels utvecklar arbetaren i samspelet med tingen sin egen andliga potential. Han blir, 
”im Masse er sich seines Werkes bewusst wird, sich seiner selbst bewusst”.6 Genom 
denna dialektiska humaniseringsprocess blir arbetarens medverkan i creatio continua 
till en del av nyskapelsens frälsningsprojekt. Samtidigt som han ger både materien och 
sig själv en allt ädlare form, konsekrerar han skapelsen.7 8 Eftersom materiens helgande 
förklaring, ett av nyskapelsens centrala soteriologiskt-eskatologiska mål, har sin kon
stituerande förebild i de eukaristiska offergåvornas förvandling, rymmer människans 
arbete ”en liksom sakramental betydelse i Kristus mysterium”? Arbetarens formande 
och förädlande verksamhet speglar brödets och vinets metanoia.9 Det är mot bakgrund 
av denna sakramentalt-humaniserande dynamik som samhällsteologema beskriver 
industriarbetets depersonaliserande effekt. Den tekniskt avancerade industrin har, 

2 Jfr t ex Chenu, ”Teologia pracy", 443ff, 45lff; förf:s ”Paradoks”, 328ff: förfis Pour une Theologie, 
29f; förfis ”Arbeit”, 313ff. Se även Gaudium et spes 34 (D 4334); Thils, 283ff.

3 David, ”Die schöpferische Kraft”, 792.
4 Jfr t ex Chenu, Pour une Theologie, 29ff; förfis ”Arbeit”, 313; förfis ”Człowiek”, 345ff; David, ”Die 

schöpferische Kraft”, 788, 793f och passim. Se även Langemeyer, 155ff; Gogarten, Der Mensch, 146, 197 
och passim.

5 Jfr Chenu, ”Teologia pracy”, 434ff, 443ff; David, ”Die schöpferische Kraft”, 792, 794, 800 och 
passim; Tischner, Świat, 69.

6 Chenu, ”Arbeit”, 313. Jfr David, ”Die schöpferische Kraft”, 793, 795; Tischner, Świat, 73ff. Se även 
Gaudium et spes 35 (D 4335); D 4690, 4694f; Thils, 286ff.

7 Jfr Chenu, ”Teologia pracy”, 430ff, 447ff och passim; förfis Pour une Theologie, 29ff; förfis ”Arbeit”, 
316f; E-H Schillebeecks, ”Église et monde”, i: förfis Approches théologiques, III, 155; David, ”Die 
schöpferische Kraft”, 800. Se även von Balthasar, Einsame Zwiesprache, 57f.

8 Chenu, ”Wiara w społecznościach chrześcijańskich”, 193.
9 Jfr Tischner, Świat, 65f; Weil, La Pesanteur, 181. Se även Missale romanum ex decreto sacrosancti 

oecumenici concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Cittå del Vaticano 1970, 
390: Missale romanum ex decreto SS. Concilii Tridentini restitutum S. Pii V pontificis maximi jussu editum 
aliorum pontificum cura recognitum a Pio X reformatum et Benedicti XV auctoritate vulgatum, Ratisbonae 
(19) 1936, 260.
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menar de, en särskild förmåga att förandliga naturen. En maskin kumulerar en stöne 
intellektuell substans än en plog eller ett fisknät.10 Men industriarbetet har - denna 
tanke har presenterats tidigare i denna studie - i realiteten i hög grad försummat sin 
enorma konsekrerande kapacitet och perverterat arbetets humaniserande struktur. Vad 
denna upp-och-ned-vändning innebär förklarar samhällsteologema i anslutning till Pius 
XI:s berömda yttrande att den döda materien lämnar verkstaden förädlad, arbetaren 
däremot förnedrad.11 Eftersom automatiseringen gör tingen till ”tout” och arbetaren till 
”rien”1', övertar han ofrånkomligen den livlösa materiens plats i produktionsprocessen. 
”Les choses jouent le röle des hommes, les hommes jouent le röle des choses”, så 
sammanfattar Simone Weil den industriella avpersonifieringens väsen.13 Som en 
varelse med rörelseförmåga tilldelas den förtingligade industriarbetaren framför allt 
automatens roll i den perverterade fabriksvärlden. Taylor och hans anhängare döljer 
inte att de försöker öka produktiviteten genom att behandla arbetaren ”som en 
maskin”.14 Enligt samhällsteologema ligger taylorismens depersonaliserande karaktär 
främst just i denna tvångsförvandling av arbetaren till en robot. I en rationaliserad 
fabrik kan man lätt få en känsla av, påpekar Weil, att det är maskinerna ”qui pensent”, 
medan människorna reduceras ”å 1’état d’automates”.15 Med en motsvarande formul
ering hävdar Marie-Dominique Chenu att Taylor ”i stället för att avlasta människan 
med en maskin har förvandlat människan till en maskin”.16

10 Jfr t ex David, ”Die schöpferische Kraft”, 792; Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 2O5ff; förfis 
”Paradoks”, 337f; förfis 'Teologia pracy”, 437ff.

11 Jfr Chenu, "Cywilizacja techniczna", 21 Of; förfis Pour une Theologie, 15; Weil, L'Enracinement, 81. 
Se även Friedmann, Problémes, 35.

12 Weil, Oppression, 197.
13 Weil, La Condition, 248. Jfr förfis L'Enracinement, 67; Chenu, Pour une Theologie, 99; Calvez & 

Perrin, I, 449 och passim; D 4691.
14 Sederholm, 205. Jfr ibid, 229f; Taylor, The Principles, 35ff, 59f, 97ff och passim; Westerlind, 163f.
15 Weil, Oppression, 123. Jfr ibid, 197; förfis La Condition, 255f.
16 Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 212. Jfr ibid, 210; förfis Pour une Theologie, 67f, 99; förfis 

'Teologia pracy”, 440; Bemanos, La France, 153ff, 181 ff, 203ff och passim; förfis La Liberté, 60, 239f och 
passim; von Balthasar, Bemanos, 48lff.

17 Marx, Das Kapital, I, 359, 445, 601. Jfr förfis "Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 474, 476, 
494 och passim; Oppolzer, 127, 136, 141.

18 Marx, "ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 476. Jfr förfis "Lohn, Preis und Profit”, i; Marx 
& Engels, Werke, XVI, 130.

19 Marx, "ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 471. Jfr ibid, 51 lff, 524 och passim; förfis 
"Lohn”, 13lf; Oppolzer, 126ff; Israel, 60.

20 Marx, Das Kapital, 1, 382. Jfr förfis Grundrisse, 25; Oppolzer, 131.
21 Marx, Das Kapital, I, 599. Jfr Marx & Engels, "Manifest”, 468.

Vilken konkret innebörd får idén om arbetarens förtingligande i Dykungens dotter? 
Denna fråga har en given hållpunkt i samhällsteologemas polemik mot Marx reifikat- 
ionsbegrepp. Tanken om arbetarens förtingligande intar en viktig plats i Marx analys 
av industriarbetets kris. I fabriken förlorar arbetaren sin mänskliga dignitet och blir 
”lebendige Maschinerie”, en ”Teilmaschine”, ett ”automatisch einseitiges Organ” etc.17 
I enlighet med sitt ekonomistiska tänkesätt förstår Marx denna reifikationsprocess som 
ett uttryck för det kapitalistiska arbetets varukaraktär. Arbetaren blir ett ting då han 
säljer ”sich selbst und seine Menschheit”18 och därmed gör sig ”zu einer Ware”19, som 
fungerar ”als Zubehör zur Werkstatt des Kapitalisten”.20 21 Det är genom att bli ett 
”Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals”'1 som lönearbetaren enligt Marx
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reduceras till ett dött ”Arbeitsinstrument”.22 Berättaren i Dykungens dotter visar enbart 
ett måttligt intresse för förtingligandets ekonomiska aspekt. I sin fabriksskildring ägnar 
han mest utrymme åt reifikationens mentala dimension. Han förser Mojan med ”ett 
ovanligt hjäss-omfång” (223) bara för att påpeka att det är ”mycket för stort för vad 
man kunde tycka att spolmaskinen fordrade” (223). Samtidigt som hennes demoniska 
automat inte kräver några intellektuella insatser av henne, arbetar den metodiskt för att 
upplösa hennes andliga sfär. Den ”trängde in” (75) i hennes tankar och gjorde dem ”så 
svaga och söndriga, så nerbråkade och finfördelade att allt bara var ett otäckt moln som 
inte gick att komma igenom” (75). Mot eftermiddagen brukar det ”bli alldeles grått och 
ömt i hennes huvud, ömt och tomt” (74). Denna själsliga förödelse försvinner inte då 
”arbetet var slut” (84) utan plågar henne resten av dagen. Då berättaren på ett ställe 
direkt jämför Mojan med ”[e]n automat” (84), åsyftar han inte hennes varustatus utan 
just denna mentala ”tomhet” (84). Bibi. Jag.

22 Marx, Das Kapital, I, 598. Jfr Oppolzer, 129ff, 138ff och passim; Israel, 76ff, 3OOff, 333ff; Ollman, 
198ff och passim; Oakley, I, 226f; Appelbaum, 8lff.

23 Weil, Oppression, 133. Jfr ibid, 13ff, 115ff, 195ff och passim; McLellan, 72.
24 Jfr Weil, Oppression, 22f, 122ff, 133f och passim; förf:s La Condition, 182, 244, 254; Tischner, 

Świat, 67ff; Voillaume, Au Ctzur, 337f; Blum & Seidler, 27f. Se även Friedmann, Problémes, 324ff, 333 
och passim; förfis The Anatomy, lOff.

"5 Weil, Oppression, 138.
26 Ibid, 122.
27 Ibid, 123. Jfr ibid, 133f, 197; förfis La Condition, 256; Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 2lOff; förf:s 

Pour une Theologie, 99.
28 Weil, La Condition, 255. Jfr ibid, 250f; förf:s Oppression, 22ff: Blum & Seidler, 29, 147; Chenu, 

”Teologia pracy”, 440. Se även Friedmann, Problémes, 329ff.
29 Jfr Weil, La Condition, 24: ”Penser, c’est aller moins vite”.
30 Ibid.

Romanens implicita dialog med Marx reifikationsbegrepp står i ett nära inter- 
textuellt samband med de nykatolska samhällsteologemas förståelse av industriarbetets 
avpersonifierande mekanismer. Det finns en rad exempel på att de modema pro
duktionsformerna, observerar de, har eliminerat varufetischismens ekonomiska rötter 
utan att kunna bota arbetarens förtingligade medvetande. Denna utveckling indikerar 
att reifikationen bör betraktas som ett mentalt och inte som ett ekonomiskt fenomen. 
Det är inte via relationen mellan arbete och vara utan via ”rapports entre la pensée et 
1’action” som samhällsteologema vill belysa förtingligandets mekanik."3 Under 
pågående arbete realiseras, framhåller de, människans personala värdighet först och 
främst genom hennes intentionella tanke, som styr produktionen och formar det 
tillverkade föremålet.24 Det automatiserade produktionssystemet berövar arbetaren 
denna ”supréme dignité de 1’homme”25 genom att i effektivitetens namn separera 
tanken från handlingen. Arbetarens intention ersätts av ”la méthode”26, som inte för
behålls ”la pensée du travailleur” utan lagras i maskinens automatik.27 Arbetaren 
åläggs att utföra ”un petit nombre de mouvements simples”, som inte har någon som 
helst beröring med hans tankeverksamhet.28 Det är inte hans suveräna ande utan 
maskinens metod som förädlar den tillverkade produkten. Eftersom arbetarens tankar i 
regel har en störande verkan på hans automatiserade rörelser och därmed sänker 
effektiviteten29, ses de av industriteknokratema inte bara som ett överflödigt utan rent 
av som ett skadligt inslag i arbetsprocessen. Arbetaren får betalt ”pour ne pas penser”30 
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och förväntas ”tuer son åme pour 8 heures par jour”.31 Många av den taylorska 
arbetsorganisationens bärande element - monotonin, det uppskruvade tempot, den 
frånvarande fmaliteten etc - är direkt inriktade på att utplåna arbetarens medvetenhet. 
Konsekvensen blir att hans tankesfär - med samhällsteologemas rika metaforik - 
pulvriseras, splittras, skingras, rivs sönder, ”se recroqueville, se rétracte, comme la 
chair se rétracte devant un bistouri”.32 Då han på kvällen lämnar fabriken är hans inre 
”vide de pensée”.33 Enligt samhällsteologema är det inte arbetarens ekonomiska varu
karaktär utan just denna mentala avtrubbning som utgör den viktigaste faktom bakom 
hans degradering till ”une machinę automatique”.34

31 Ibid, 21. Jfr ibid, 16, 167, 230 och passim; Chenu, Pour une Theologie, 99; förf:s "Cywilizacja 
techniczna”, 210; Blum & Seidler, 147.

32 Weil, La Condition, 21. Jfr ibid, 16, 245ff, 249ff och passim; Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 
210ff; Voillaume, Au Cezur, 121, 350f; Siefer, 207; Ducos, 193; McLellan, 96, 99, 102f, 284 och passim; 
Blum & Seidler, 136f.

33 Weil, La Condition, 162. Jfr ibid, 24, 167, 246, 252.
34 Ibid, 255. Jfr förf:s Oppression, 107f, 122ff; Blum & Seidler, 29, 136f.
35 Weil, La Condition, 16. Jfr ibid, 15, 246.
34 Ibid, 249. Jfr ibid, 15f, 165.

Den automatiserade produktionen förstör inte fullständigt Mojans mentala liv. 
Några ”enstaka saker” (74) sitter kvar och rör sig ”[sjakta” (74) i ”hennes huvud” (74). 
Berättaren parallelliserar Mojans inre värld med arbetstaktens envisa monotoni och ger 
dessa kvarvarande tankar en cirkulär tvångskaraktär. De ”gick runt” (75) utan att kunna 
komma ”ut ur sig själva” (75), liksom fabrikens enformiga tid ”gick utan att hitta 
dörren ut” (75). Inte minst på grund av denna sin envist-repetitiva natur blir Mojans 
tankar märkligt ”starka” (74) och ”[tjunga” (74). Precis som hon på det yttre planet 
lyder sin demoniska spolmaskin, underkastas hon i sin mentala värld tvångstankamas 
”onda tankemaskin” (187). Eftersom automatsamhället inte fordrar hennes 
intellektuella engagemang, har Mojans rundgående tankar föga med själva arbetet att 
göra. En stor del av tankemaskinens stoff utgörs av hennes kroniska vardagsproblem: 
barnpassningen (75), dotterns skamliga arbete (187), behovet av nya vinterkläder (75) 
etc. Andra ofta återkommande ämnen är avlöningen - ”sämre ackord” (187) - och det 
nya ”liv” (80) Mojan vill skapa för sin ackordslön. Uppryckt med röttema ur sin gamla 
agrarmiljö försöker hon kompensera sitt utanförskap genom att bygga en ny ”värld” 
(80), fylld med ”balsaminer” (80), ”trasmattor” (80), ”trådgardiner” (80). Medan hon 
står ”vid sin maskin” (80) eller torkar ”sakförarens golv” (80), ockuperas hennes 
mentala sfär i stor utsträckning av detta prylfixerade ”paradis” (80). Tankarna på den 
skugglösa, färdigmöblerade världen får henne att arbeta ”dubbelt” (80) utan att hon 
därigenom lyckas bota sin rotlöshet.

En likartad bild av arbetarens mentala förödelse ger de nykatolska samhälls
teologema. Även om det automatiserade produktionssystemet helt försöker slå ut 
arbetarens intellekt stannar vissa ”morceaux d’idées”35 kvar i hans inre. Deras främsta 
uppgift är, resonerar Weil, att kompensera bristen på de intentionella tankar - idén om 
den färdiga produkten, arbetsplanen etc - som normalt motiverar arbetaren i hans 
arbete. För att kunna hävda sig mot den bedövande arbetsmonotonin laddas dessa 
surrogattankar med en väldig kraft. De blir till ”obsessions”, som helt ”occupent 
l’äme”.36 Eftersom produktionen inte absorberar mer av arbetarens intellektuella 
aktivitet än vad som behövs för att övervaka maskinens enformiga rörelser, brukar hans 
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påträngande tankeskärvor vara losskopplade från själva arbetsprocessen. Till följd av 
de nötande arbetsförhållandena förmår de inte fixera några mer komplicerade problem 
utan hämtar sitt material från ”le train-train vulgaire et quotidien de la vie”.37 Till de 
vanligaste tankeobjekten hör pengar och varor. Att den förtingligade arbetaren ger sig 
hän åt en ”Magie des Geldes”38 är en återkommande idé i Marx skrifter. Denna mentala 
penning- och varufetischism tolkar Marx i ekonomiska termer som ett uttryck för 
kapitalets makt över arbetet.39 De nykatolska samhällsteologema vill snarare knyta 
fenomenet till den avpersonifierande arbetsorganisationen och proletariatets perman
enta rotlöshet. I sin organisationsteori utgår Taylor från att vad arbetaren ”most wants” 
är ”high wages”.40 En arbetare som inte kan påverka arbetsprocessen med sitt intellekt 
och lider av kronisk rotlöshet försöker, hävdar Weil, bota sina själsliga plågor genom 
att följa Taylorsystemets inbyggda direktiv och hänge sig åt ”1’obsession du salaire”.41 
Hans främsta drivkraft under den långa arbetsdagen är tanken på den ”flot de faux luxe 
å bon marché”42 som hans arbetsmöda ska resultera i. Eftersom denna ekonomiska 
bevekelsegrund väcker ”les désirs” utan att tillfredsställa arbetarens egentliga behov, 
leder den endast till att han vill arbeta ännu mer.43

37 Ibid, 16. Jfr ibid, 15,246.
38 Marx, Das Kapital, I, 107.
39 Jfr t ex Marx, Grundrisse, 74ff, 137, 722f, 747 och passim; Oppolzer, 157ff; Ollman, 193ff; 

Plamenatz, 253f.
40 Taylor, The Principles, 10. Jfr förfrs Shop Management, 22ff och passim; Sederholm, 22ff; 

Westerlind, 162.
41 Weil, La Condition, 24. Jfr ibid, 39, 244, 249, 257 och passim; förf:s L'Enracinement, 63ff, 77 och 

passim; förf:s "Fragments et notes”, 177ff; förf:s La Pesanteur, 153ff, 180f; G Bemanos, Les Grands 
Cimetiéres sous la Lune, Paris 1938, 32ff; förf:s La Liberté, 241f; Chenu, "Teologia pracy”, 440; Siefer, 
261;Häring, Ehe, 517.

42 Weil, La Condition, 254.
43 Ibid. Jfr ibid, 15f, 249; Chenu, "Teologia pracy”, 440; Blum & Seidler, 149, 162, 165. Enligt flera 

nykatolska tänkare, bl a Maritain, är denna typ av mentala mekanismer utmärkande inte bara för 
fabriksarbetaren utan för ”1’homme du libéralisme bourgeois” i stort; jfr t ex Maritain, Humanisme integral, 
85 ff.

44 Weil, Oppression, 121.
45 Ibid. Jfr ibid, 115ff.
46 Weil, La Condition, 253. Jfr ibid, 218f, 246f och passim; förf:s La Pesanteur, 181; Chenu, Pour une 

Theologie, 99.

I sin analys av arbetarens mentala nedbrytning beaktar de nykatolska samhälls
teologema inte bara intellektuella utan också emotionella faktorer. I takt med att verk
tygen får en allt större plats i arbetsprocessen blir, påpekar Weil, arbetarens störande 
”passions”44 alltmer underordnade den tanke som styr hans handlingar. Eftersom han 
ägnar hela sin uppmärksamhet åt att etablera ett rätt samband mellan redskapens 
rörelser och det intenderade målet, finns i hans medvetenhet inget utrymme för ”les 
désirs et les craintes”.45 Denna intellektuella koncentration innebär inte att arbetaren i 
fabriken är helt avskärmad från sitt känsloliv. Alltmedan han arbetar fylls hans själ av 
emotioner, som är en direkt frukt av arbetets dynamik och därmed inte stör utan 
främjar arbetsprocessen. Den viktigaste av dessa positiva känslor är enligt samhälls
teologema arbetsglädjen. Fabriken bör enligt Weils teori vara ”un lieu de joie”, som 
låter själen ”gouter des joies, se nourrir de joies”.46 Det är först och främst två 
produktionsfaktorer som utgör arbetarens glädjekälla. Han känner stark tillfreds
ställelse dels då han märker att hans idé förverkligas i den utförda produkten, dels då 
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han via sina arbetsuppgifter får umgås med själva materien, som inte är någon formlös 
massa utan en del av Guds underbara skapelse.47

1,7 Jfr Weil, La Condition, 18lf, 246f, 253ff; förf:s Oppression, 137; förf:s L’Enracinement, 79; förf:s 
Attente de Dieu, 127f; förf:s ”La Personne", 22f; Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 212; förf:s Pour une 
Théologie, 99ff. Se även Friedmann, Problémes, 332ff.

48 Jfr Weil, La Condition, 89f.

I ”Journal d’usine” uppger Weil att hon kommer i kontakt med denna skapelsens 
glädjespridande fullkomlighet då hon går till och från Renaultfabriken.48 Om den 
skapade världens skönhet vittnar även flickans väg till slakteriområdet under hennes 
första månader på benmjölsfabriken: ”så vackert hade hon aldrig sett den gröna 
gungflymarken blomma och skimra” (191). I mötet med kärrets levande natur blir hon 
själv ”[gjlad” (191), känner sig ”som en av fåglarna” (192) och ansluter sig med sin 
sång till vassamas och kanaldikenas drillande ”jubel” (191). Denna positiva känsla bär 
hon med sig in i själva fabriken. Hon är ”glad över lönen och över att vara stor och 
tjäna själv” (190). Men den initiala arbetsglädjen förstörs mycket snabbt av benmjölets 
omänskliga arbetsmiljö. Samma verkan har den urartade produktionsordningen på 
romandiegesens övriga industriarbetare. Inte ens på väg till arbetet förmår de glädjas åt 
skapelsens harmoni. Från allra första morgontimmen ligger dagen framför Mojan 
”utsugen och förhärjad” (132). Tomrummet efter den försvunna - eller helt uteblivna - 
arbetsglädjen i gestalternas emotionella liv fylls av en mängd andra känslor och bild
komplex, som ofta står i ett mycket löst förhållande till själva produktionsprocessen. 
Mitt under sitt arbete kan Mojan plötsligt bli ”väck” (75) och känna att hon ”föll 
genom världsrymden, stjärnorna exploderade. Det var så vackert” (75). Den hårda 
produktionstakten avbryter dagdrömmens kosmiska resa efter bara ”en sekund” (75). 
En mycket mer långlivad karaktär har de många negativa känslor som cirkulerar i 
arbetarnas inre: förbittring (187), skam (190), äckel (193, 228), vrede (187). Upprepade 
gånger grips Mojan av ”yrsel” (251), då hon konfronteras med fabrikens blixtsnabba 
tid. Den starkaste och mest bestående av arbetarnas negativa emotioner är ångesten. 
Den maskinstyrda produktionen väcker deras skräck redan innan de första gången 
beträder fabriksgolvet. På samma sätt som den arbetssökande flickan är ”livrädd för 
alltsammans, för de stora maskinerna - för att fastna och dras in” (189), lär sig den 
nyanställda Mojan handgreppen ”av ren skrämsel” (69). Minst lika kännbar är skräcken 
under romangestalternas dagliga arbete. Flickan har svårt att klara den uppskruvade 
produktionstakten och är ”ständigt rädd för att göra fel” (228). Arbetarnas ångest
upplevelser knyts inte bara till deras slitsamma arbetsuppgifter utan genomsyrar näst 
intill alla fenomen i deras psykiska liv. Mojans tvångstankar förvandlas under arbets
dagens gång till rena skräckbilder: ”Alltmer steg skräcken, slet skräcken i henne: vad 
gjorde de med flickan? om grannfrun kanske inte alls såg till henne?” (75). På ett 
liknande vis urartar den kosmiska vakendrömmen till en skräckfylld mardröm: ”Men 
någon var efter henne. Och hon hade ingen egen kraft” (75). Den plats som arbets
glädjen borde få fylla i arbetarens mentala sfär ockuperas av ”fru Skräck” (133).

Marginaliseringen av arbetarens tankeförmåga har, påpekar de nykatolska samhälls
teologema, en rad ödesdigra konsekvenser även för hans känsloliv. För det första blir 
en arbetare som inte kan se sin idé inkarnerad i den färdiga produkten avskärmad från 
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arbetets starkaste glädjekälla.49 Inte ens skapelsens skönhet förmår ge en positiv 
emotionell motivering åt hans tanklösa, mekaniska arbete. Weil märker att hennes 
upplevelse av världens harmoni på vägen till och från fabriken blir förgiftad av en 
”sentiment pénible”, så fort hon börjar tänka på ”la boite”.50 För det andra medför 
förvisningen av arbetarens intellekt från produktionsprocessen en påtaglig desorgan
isering av hans emotionella sfär. Då hans av de destruktiva maskinerna försvagade 
psyke inte disciplineras av någon ledande arbetsidé, invaderas det av olika typer av 
oordnade bilder och affekter. Som ett försvar mot den betungande monotonin kan 
arbetaren ibland försjunka i ”une espece de sommeil”51 och ge sig hän åt lustfyllda 
dagdrömmar, som dock gång på gång avbryts av den diktatoriska arbetstakten.52 Mer 
permanenta och långt talrikare är arbetarsjälens negativa känslor, en direkt följd av 
fabrikens nötande produktionsvillkor. En ung arbetare, som för första gången besöker 
sin arbetsplats och inser att han kommer att bli reducerad till ”un peu moins qu’une 
chose”, drabbas av ”une sorte de vertige intérieur”, som lämnar obotliga spår i hans 
mentala liv.53 Detta svidande chock- och yrseltillstånd åtföljs snart av andra obehagliga 
känslor: ”tristesse”, ”dégout”, ”ennui”, ”amertume”, ”écoeurement”, ”désespoir” etc?4 
Som den ojämförligt starkaste av arbetarens negativa affekter utpekar Weil skräcken. 
Eftersom fabriken i arbetarens ögon, förklarar hon, framstår som en främmande, 
övermäktig värld, som han varken förstår eller kan påverka, reagerar han på den med 
en intensiv ångestkänsla, som genomsyrar ”tout les moments du travail”.55 Skräck
väldet börjar redan innan han för första gången träder in i fabriksvärlden. I en gripande 
passage beskriver Weil sin egen näst intill fysiska fruktan inför den första arbetsdagen 
på Renault: ”Si jamais j’ai connu la peur, c’est ce jour-lå”.56 Det fortsatta yrkeslivet ger 
en ständigt ny näring åt arbetarens permanenta ångest. På väg till jobbet fasar han för 
den obönhörliga kontrollklockan och för ”la joumée å traverser”.57 Under det pågående 
arbetet är han rädd - ett par orosmoment ur Weils långa lista får räcka - för att ”ne pas 
aller assez vite”58, för att ”louper des piéces”59, för att bli skadad av den demoniska 
maskinen, för att behöva be verkmästaren om hjälp.60 61 62 Alla dessa skräckupplevelser 
intensifieras av den ihållande ”peur du renvoi”.6' Vid sidan av penningbegäret utgör 
rädslan, menar Weil, människans viktigaste arbetsmotivation i det effektiviserade 
produktionssystemet.

49 Jfr ibid, 22, 218f, 246f, 253ff och passim; förfis L’Enracinement, 74ff, 79f och passim; Chenu, 
”Cywilizacja techniczna”, 212; förfis Pour une Théologie, 99; Tischner, Świat, 81; McLellan, 106; Siefer, 
211; Häring, Ehe, 517. Se även Friedmann, Problémes, 332ff; förfis The Anatomy, 14-lff.

50 Weil, La Condition, 89. Jfr förfis Attente de Dieu, 127f.
51 Weil, La Condition, 249.
52 Jfr ibid, 162, 249; förfis Oppression, 128; McLellan, 103. Se även Friedmann, Problémes, 140f.
53 Weil, L'Enracinement, 75. Jfr McLellan, 185.
54 Weil, La Condition, 16, 22, 162, 183, 253, 258f; förfis UEnracinement, 79; förfis La Pesanteur, 179. 

Jfr även förfis Oppression, 128f; McLellan, 105, 193 och passim.
55 Weil, La Condition, 246. Jfr ibid, 166f; förfis Oppression, 128; Blum & Seidler, 164.
36 Weil, La Condition, 86. Jfr McLellan, 102.
37 Weil, La Condition, 166. Jfr ibid, 106, 252; Blum & Seidler, 183.
38 Weil, La Condition, 246.
39 Ibid, 166.
60 Jfr ibid, 106f, 166f, 246. Se även Blum & Seidler, 164; McLellan, 105.
61 Weil, La Condition, 254. Jfr ibid, 249; förfis L’Enracinement, 95.
62 Jfr Weil, La Condition, 253f; förfis L'Enracinement, 75. Se även McLellan, 104.
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Ett väsentligt inslag i romanens gestaltning av arbetarnas degradering är den rent 
kroppsliga nedbrytningen. Under sitt arbete i de maskinstyrda fabrikerna får de snabbt 
spruckna fingrar (195), ”svullna ben” (272), ömma fötter (133) och spräckta (76), 
härjade (187) ansikten. De drabbas av andnöd (251), svimmar (118), kommer ”på 
sanatorium” (69) för att aldrig mer återvända till fabriken. Minst lika mycket utrymme 
ägnar berättaren åt arbetarnas psykofysiska trötthet. Genom sitt slitande, monotona 
arbete får de ”trötthetsgrå” (82) ansikten, ”knäa[r]” (84), stupar ”i säng” (84) så fort de 
kommer hem, försjunker i ett slags dvalliknande ”blytung” (85) sömn som blir för kort 
(132) och för orolig (84) för att kunna ge en ordentlig vila. Då väckarklockan ringer 
nästa morgon, är det med största möda de trevar sig fram till sin rudimentära 
medvetenhet (85). Även i de friskaste ansikten tränger ”samma oljiga grå trötthetsfärg 
fram” (73f).

Också till dessa kroppsliga nedbrytningssymptom finns en rad intertextuella 
paralleller i de nykatolska samhällsteologemas diagnos. Som en del av människans 
timliga existensvillkor är den kroppsliga mödan, hävdar de, i sig inget dehum- 
aniserande fenomen. Den får en avpersonifierande effekt först då den bryter mot 
naturens egna förgänglighetslagar.63 Det är huvudsakligen på två sätt den automat
iserade produktionsorganisationen kränker denna naturliga ordning. För det första 
medför den maskinella arbetstakten en alltför snabb och genomgripande nedslitning av 
arbetarens kropp. I sina fabriksrapporter räknar Weil upp en lång rad sjukdomar och 
olyckshändelser, som kontinuerligt drabbar industriarbetarna: tuberkulos, avbrutna 
fingrar, genomborrade händer, skadade muskler och nerver etc.64 För det andra bär det 
rationaliserade arbetssystemet skulden till arbetarnas trötthet, som slår ut deras 
elementära kroppsliga och själsliga funktioner. En av Taylors främsta ambitioner var 
att med hjälp av de omsorgsfullt utförda tidsstudierna upprätta ett optimalt förhållande 
mellan belastning och vila och på så sätt eliminera ackordsarbetarnas prestations- 
begränsande trötthet.65 Weil påpekar att hans system har precis den motsatta effekten 
på människans arbetskapacitet. Så länge arbetarens fysiska möda är en frukt av ett 
ändamålsinriktat arbete, ökar den hans arbetsglädje och motiverar honom till fortsatt 
ansträngning.66 Men då arbetaren upplever sitt arbete som meningslöst, blir, menar 
hon, mödans resultat en arbetsförlamande, avpersonifierande utmattning. Genom att 
separera tanken från handlingen har den taylorska produktionsordningen lett fram till 
just en sådan blockering av ansträngningens arbetsfrämjande verkan.67 I sina analyser 
av det patologiska fabriksarbetet ger Weil en detaljerad redovisning av den industriella 
trötthetens typiska symptom. En arbetare som ställs inför den omöjliga uppgiften att 
med skärpt uppmärksamhet övervaka maskinens insövande, monotona rörelser 
drabbas, märker hon, av en utmattning, som trots sin psykiska karaktär tar sig tydliga 

63 Jfr Weil, La Condition, 181f, 256f; förf:s Oppression, 137f: förf:s ”La Personne”, 22f. Se även 
Gaudium et spes 33 (D 4333), 67; D 3937; Thiels, 279ff; Caivez, "La Vie”, 494ff; Voillaume, Au Coeur, 
293.

64 Jfr Weil, La Condition, 38, 81 ff, 86 och passim; förf:s L'Enracinement, 77ff. Se även Ducos, 65, 193 
och passim; Loew, 107ff och passim; Tischner, Etyka solidarności, 27f, 3lff; McLellan, 96, 102; Blum & 
Seidler, 148f; Friedmann, Problémes, 103ff; Sederholm, 224ff. Lönearbetarens kroppsliga nedbrytning 
framhävs också i Marx skrifter; jfr t ex förf:s Das Kapital, 1, 384; Oppolzer, 234ff.

65 Jfr Westerlind, 161 ff; Taylor, The Principles, 56f och passim: Friedmann, Problémes, 70ff.
66 Jfr Weil, La Condition, 181 f, 256; förfis Oppression, 137f.
67 Jfr Weil, La Condition, 166, 246; McLellan, 96, 98, 101 f; Blum & Seidler, 183; Narcy, 103. Se även 

Ducos, 65; Loew, 107ff, 111; Friedmann, Problémes, 70ff.
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kroppsliga uttryck och genomsyrar ”les attitudes, les regards et le pli des lévres”. Vid 
slutet av dagen lämnar han fabriken med ”le corps vidé de toute energie vitale”.68 69 På 
hemvägen kan han knappt stå på egna ben och det enda han vill är att försjunka i 
letargisk halvslummer. Sömnen blir vanligen kortlivad, virrig, störd av den ångest
fyllda tanken att han måste stiga upp tidigt - och förmår inte återställa hans slitna 
kroppskrafter.70 I vissa stunder känns tröttheten så överväldigande att han ”souhaiterait 
la mort”.71

68 Weil. La Condition. 252. Jfr ibid, 24, 167; Blum & Seidler, 148f; McLellan, 96, 98, lOlf; Loew, 
107ff, 111.

69 Weil, La Condition, 162. Jfr ibid, 166f, 246, 252.
70 Jfr ibid, 16, 106f, 165f.
71 Ibid, 166.
72 Ibid, 244.
73 Jfr t ex Weil, Oppression, 107ff, 122f och passim; förf:s La Condition, 16, 20f, 167, 253 och passim; 

Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 2O5ff; förf:s ”Człowiek”, 345ff; Gutiérrez, 277; Bemanos, La France, 
181 ff och passim: förf:s La Liberté, 197: von Balthasar, Bemanos, 481 ff. Se även Gaudium et spes 67.

74 Weil, Oppression, 115. Jfr McLellan, 72, 87f; Winch, 83ff, 91.
75 Weil, Oppression, 117. Jfr ibid, 115ff, 119ff och passim; förf:s La Condition, 256f; Chenu, 

”Cywilizacja techniczna”, 206ff.
76 Weil, Oppression, 130. Jfr ibid, 115ff, 131ff; förf:s La Condition, 256; Winch, 84f. Se även Chenu, 

”Cywilizacja techniczna”, 21 lff; förf:s ”Człowiek”, 345ff; förf:s Pour une Theologie, 75ff: Friedmann; The 
Anatomy, 14f.

77 Jfr t ex Weil, Oppression, 200; förf:s La Condition, 254. Se även Gaudium et spes 63; Friedmann, 
Problémes, 54ff, 329ff och passim.

Industriarbetarna i Dykungens dotter blir bestulna inte bara på sina mentala och 
kroppsliga krafter utan också på sin mänskliga frihet. Berättaren förser Mojan med en 
påfallande handlingskraft. Hon försöker ”bestämma själv hur allt skulle bli” (95), vill 
”kämpa” (80), strävar ”på för att ordna upp alltsammans” (95). Men snabbt inser hon 
att hon inte har ”minsta makt över någonting” (95). Maskinerna lever ”sitt eget liv” 
(95), lyder ”egna lagar” (95), följer ”en egen vilja” (95) utan att låta sig påverkas av 
hennes bemödanden. Konfronterad med produktionstaktens obeveklighet upplever hon 
fabriken som en fängelseiiknande, klaustrofobisk ”bur” (95), där maskinerna rör sig 
fritt, medan hon själv sitter ”fast, orubbligt fast” (95).

I takt med att fabrikens patologiska ordning fråntar industriarbetaren ”le corps et 
1’äme”72, fördärvar den också, hävdar å sin sida den nykatolska samhällsteologin, hans 
personala frihet.73 För att kunna avtäcka den industriella ofrihetens djupaste mekanism 
introducerar Weil ett eget frihetsbegrepp. Medan den liberala teorin betraktar friheten 
som ”un rapport entre le désir et la satisfaction”, definierar hon den som ”un rapport 
entre la pensée et 1’action”.74 Med utgångspunkt i sin nya fri hetsuppfattning tolkar hon 
proletariatets slaveri som ett uttryck för den borgerliga frihetsidéns kollaps. I fabriken 
konfronteras arbetaren ständigt med ”la nécessité nue”, konkretiserad både i den 
inanimata råvaran och i hans egen kropp.75 Det som låter honom höja sig över 
materiens tvång är ”le domaine de la pensée”.76 Så länge hans handlingar förverkligar 
hans intentionella tanke, fungerar hans arbete som en frihetens sfär. Taylors fel beror 
enligt Weil i hög grad på att han i sitt produktionssystem försummar denna 
frihetsalstrande dimension och helt ansluter sig till den liberala frihetssynen. I stället 
för att främja arbetarnas själsliga liv ger Taylor företräde åt deras materiella behov.77 
Både Weil och de övriga katolska samhällsradikalema noterar att denna ensidiga 
prioritering av det yttre välståndet inte haft någon djupare befriande effekt utan - 
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tvärtom - ökat proletariatets ofrihet. Berövad möjligheten att själv påverka produkt
ionen och underkastad maskinernas blinda automatism känner sig arbetaren som en 
förnedrad slav och upplever sin rationaliserade fabrik som ett fängelse, en straffanstalt, 
en bur.78 Som en illustration till denna mentala ofrihet använder Weil ibland en 
akvatisk metaforik och jämför den förslavade människan med en maktlös ”goutte d’eau 
å la mer” eller en simmare som förtvivlat kämpar för sin överlevnad.79 I Dykungens 
dotter framkallar maskinernas orubbliga, frihetsberövande produktionstakt en mar- 
drömsliknande bild av en ”obevekligt framvällande flod” (96), som drar med sig allt 
den möter på sin väg. Även om Mojan ”försöker simma motströms” (95), upptäcker 
hon att hon ”snabbt allt snabbare” (95) förs bort ”åt andra hållet” (95).

78 Jfr Weil, La Condition, 82, 162, 172, 252 och passim; förf:s Oppression, 156; förf:s L’Enracinement, 
82, 95; förf:s La Pesanteur, 180; Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 200, 205ff, 210ff; förfis Pour une 
Theologie, 62f, 98f; förfis ”Teologia pracy”, 439; Blum & Seidler, 166; Hellman, 34; McLellan, 103, 105, 
108; Winch, 84f.

79 Weil, Oppression, 129. Jfr ibid, 36f; förfis La Condition, 167.
80 Marx, Das Kapital, I, 528, 562, 599, 643. Jfr även t ex förfis ”Ökonomisch-philosophische Manu

skripte”, 514; förfis Grundrisse, 356f: Klages, 78ff; Oppolzer, 195, 234; Israel, 68.
81 Marx, ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 474.
82 Marx, ”Lohnarbeit und Kapital”, 410. Jfr förfis Grundrisse, 356f; Klages, 78ff; Oppolzer, 134, 158, 

215, 234 och passim; Israel, 68f.
83 Jfr t ex Klages, 87ff, 97ff; Sowell, 15f; Oppolzer, 239ff, 252ff: Ollman, 52ff; Appelbaum, 98f. Se 

även Calvez, La Pensée, 483ff.
84 Jfr Marx, Das Kapital, I, 45 lff; förfis ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 474. Se även 

Oppolzer, 134, 21 lff och passim.
85 Marx, Das Kapital, I, 455.

Genom sin implicita dialog med Taylors frihetssyn aktiverar Dykungens dotter 
ytterligare en samhällskritisk intertext: Marx analys av arbetarens slaveri. Såväl Das 
Kapital som andra skrifter av Marx säger sig vilja demaskera kapitalismens bedrägliga 
frihetslöften och beskriver industriarbetet med nödvändighetens terminologi: 
”Zwangsarbeit”, ”Zwangsgesetz”, ”Freiheitsillusion”, ”Unterjochung”, ”Abhängig- 
keitsverhältnis” etc.80 Romanens berättare håller sig nära intertextens tvångsvokabulär 
och talar om ”tvångsburar” (95), ”tvångsslit” (95), ”tvångskläder” (95) etc. Men trots 
dessa språkliga likheter anmäler han allvarliga betänkligheter mot Marx slaveriupp
fattning. Med sina nödvändighetsuttryck åsyftar Marx först och främst lönearbetets 
ekonomiska relationer. Den förslavade arbetaren kallas för ”Knecht des Kapitals”81; 
hans arbete betraktas som en ”Sklavin”, eftersom det ”kann sich nur gegen Kapital 
austauschen, indem sie das Kapital vermehrt”.82 Utifrån denna ekonomiserande syn på 
arbetet tillskriver Marx proletariatets slaveri en dialektisk dynamik. Ju mer arbetarna 
underkuvas av kapitalets makt, hävdar han, desto starkare motstånd mobiliserar de mot 
sin förtryckare.83 Ett av de första tecknen på deras emancipatoriska strävan är att de 
upplever maskinen som en fientlig konkurrent och går till attack mot den.84 Enligt 
Marx är kampen mellan arbetaren och automaten den framtida revolutionens nöd
vändiga förebud. Dykungens dotter ger föga stöd åt denna dialektiska syn på arbetarens 
slaveri. Medan Marx menar att förhållandet mellan lönearbetet och maskinerna måste 
utveckla sig ”zum vollständigen Gegensatz” och framkalla ”die brutale Revolte des 
Arbeiters gegen das Arbeitsmittel”85, får Mojan knappast mobilisera något motstånd 
alls mot maskinsamhället utan skildras som ett försvarslöst offer i automaternas våld: 
”Från morgon till kväll formade bearbetade knådade missformade något annat än hon 
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själv henne” (95) - passagerna om arbetet på Yllan (73ff, 95f) innehåller för övrigt 
anmärkningsvärt många passivformer. Denna maktlöshet inför maskinerna genomsyrar 
även gestalternas mentala sfär och intemaliseras till en sorts lojalitet gentemot 
fabrikens automatiserade ordning. Mojan är i ”alla väder pålitlig” (74), ger ”sin maskin 
rätt i allt” (84), känner sig ”skyldig” (84) mot den, betjänar den troget ”i tjuguåtta år” 
(69). Att stå ”i tid vid maskinen” (74) är hennes ”heder” (74) och ”paroll” (74). Det 
Marx uppfattar som en källa till arbetarens nödvändiga emancipation ser romanen först 
och främst som en avpersonifierande och förslavande uppgivenhet.

I romanens avståndstagande från Marx syn på ofrihetens dialektik återklingar Weils 
och Bemanos uppfattning om det automatiserade arbetets slaveri. Medan exempelvis 
Chenu åberopar Friedmanns arbetspsykologiska studier och hävdar att den taylorska 
ackordsarbetarens ofrihet ofrånkomligen framföder en ”intériorisation libératrice”86 - 
Marx och Teilhards optimistiska världssyn är kännbar i en stor del av den nykatolska 
arbetsteologin87 - betonar Weil att Marx dialektiska tänkande saknar täckning i den 
rationaliserade fabrikens verklighet.88 I Marx alienationsteori, menar hon, begränsas 
ofriheten till arbetarnas ekonomiska bas. Deras mentala sfär däremot betraktas som i 
hög grad förskonad från slaveriets avpersonifierande verkan. Att proletariatet trots 
förtrycket förmår revoltera mot maskinerna och kapitalet motiveras i stor utsträckning 
just med denna autonoma tankevärld. Arbetarna görs till revolutionens agenter genom 
att förses med en fri, revolutionär medvetenhet.89 Marx grundfel ligger enligt Weil i att 
han försummar ofrihetens mentala dimension. Till följd av automatiseringen, 
argumenterar hon, lagras slaveriet först och främst i proletariatets själsliga liv.90 
Bestulen på sina elementära psykiska funktioner och tvingad att ständigt utföra 
maskinernas och arbetsledamas order förlorar arbetaren ”les sentiments de révolte”91 
och visar ”[u]ne docilité de bete de somme résignée”.92 Han känner sig alltmer som ”un 
objet inerte que chacun peut å tout moment changer de place”.93 Även om fabriken 
saknar ”chaines” och ”fouet”, underkastar han sig ”soi-méme” produktionssystemets 
hårda disciplin.94 Som en exemplifiering av arbetarnas stumma lojalitet åberopar Weil i 
olika sammanhang ”le troupeau des femmes”, som vaije morgon lydigt väntar framför 
fabriksporten tills klockan blir tio i sju - även om porten är öppen och de själva måste 
”venir une vingtaine de minutes en avance, pour ne pas risquer une minutę de retard”, 

86 Chenu, Pour une Théologie, 99. Jfr förf:s ”Cywilizacja techniczna”, 21 lff; förfis ”Człowiek”, 345ff; 
Friedmann, Problémes, 324ff och passim; förfis The Anatomy, 145ff.

87 Jfr t ex Chenu, Pour une Théologie, lOlff, 112f; förfis ”Cywilizacja techniczna”, 205ff, 21 lff; 
Mounier, ”Manifeste”, 584 och passim; Sievemich, Schuld und Siinde, 239ff, 245ff och passim; David, 
”Die schöpferische Kraft”, 797ff.

88 Jfr Weil, Oppression, 13ff, 194ff, 223ff och passim; förfis La Condition, 15f; McLellan, 110; Blum 
& Seidler, 49ff, 57 och passim. Se även von Balthasar, Bemanos, 48lff.

89 Jfr Weil, Oppression, 59ff, 194ff; Blum & Seidler, 57, 222.
90 Jfr Weil, La Condition, 15ff, 181 ff, 251 ff och passim; förfis Oppression, 197ff och passim; Blum & 

Seidler, 5lff.
91 Weil, La Condition, 16. Jfr ibid, 106f, 145, 167 och passim; McLellan, 99; Blum & Seidler, 56ff, 

172, 277 och passim; Hellman, 34f. Se även Voillaume, Au Cteur, 471ff, 476f och passim; Siefer, 236ff, 
296; D 3937, 4695.

92 Weil, La Condition, 21. Jfr ibid, 164, 252.
93 Ibid, 245. Jfr ibid, 171, 183, 248; förfis Oppression, 197; förfis L’Enracinement, 67ff; McLellan, 61f, 

105, 109f; Blum & Seidler, 152, 185.
99 Weil, La Condition, 167. Jfr ibid, 20f, 162, 182ff, 249 och passim; förfis Oppression, 153; Blum & 

Seidler, 167, 185.
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är det först strax före arbetets böljan de får komina in på fabriksområdet.95 Berättaren i 
Dykungens dotter konstruerar en likartad scen och låter ”en morgontyst massa mödrar 
och flickor” (73) tränga sig in mellan fabriksgrindama ”vaije morgon på slaget sju”

95 Weil, La Condition, 83, 163. Jfr ibid, 251; McLellan, 100; Blum & Seidler, 152.
96 Marx, Das Kapital, 1, 359.
97 Ibid, I, 383.
98 Ibid, I, 381. Jfr ibid, I, 350f, 532; förf:s ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 477; förf:s 

Grundrisse, 374; Oppolzer, I32f, 166ff.
99 Jfr t ex Chenu, "Cywilizacja techniczna”, 210; förf:s Pour une Theologie, 98f; förf:s ”Teologia 

pracy”, 455; von Balthasar, Bemanos, 48lff; Ducos, 193. Se även Friedmann, The Anatomy, 139ff.
100 Ducos, 27; Weil, La Condition, 83, 164; förf:s L'Enracinement, 86. Jfr ibid, 76 och passim; förf:s 

Oppression, 186ff; förf:s Attente de Dieu, 36; Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 305ff; förf:s Pour une 
Theologie, 105; forf:s ”Teologia pracy”, 455: Duquesne, 54f; Bemanos, La Liberté, 243ff; Mounier,

(73) .
Arbetarnas lojalitet mot maskinsamhället drivs i Dykungens dotter så långt att 

fabriken blir deras nya pseudoidentitet. De kompenserar sin mentala tomhet och 
hemlöshet med att söka surrogatrötter i automaternas avpersonifierade värld. Mojan 
känner sig ”hemma” (148) bland de ilande trådarna, är ”tom” (84) utan ”surret och 
dånet” (84), längtar tillbaka till fabrikens ”fru Skräck” (133). Det är ”maskin- 
oväsendet” (84) som håller ”ihop henne” (84). I takt med att arbetarna fyller vakuumet 
efter sitt utplånade personala jag med den kollektiva fabriksidentiteten, får de en 
alltmer uniformerad karaktär. Att gestalternas interpersonala jag-du-struktur i 
Dykungens dotter förvrängs till ett anonymt ”vi” visades i kapitlet om den 
depersonaliserade människan. En påfallande stor del av romanens pluraliserande 
vokabulär kopplas till industriarbetets sfär. I Mojans dröm om det riktiga arbetet är 
fabriksgemenskapen en ”helhet” (54), som består av autonoma mänskliga individer. 
Det arbetskollektiv hon blir en del av liknar i stället en namnlös, amorf hord. 
Arbetarnas ansikten visar ”samma svettiga färglöshet” (73), fylls av samma ”trötthet”
(74) , speglar samma ”salar” (73) och ”maskiner” (73), är lika ”okända” (82) för 
varandra. Substantivet massa återkommer flera gånger i romanens stora fabrikspassage 
(73f) och backas upp av andra uniformerande ord, bl a pronomenen alla, samma, varje. 
De individualitetsberövade arbetarna försöker på intet sätt bryta sig loss ur den lik
formiga mängden utan intemaliserar maskinsamhällets stereotypiserande processer. 
Mojans högsta önskan är att bli ”allmän” (81) och ”vanlig” (82).

Att de enskilda ”Teilarbeiter”96 genom industrialiseringen smälter ihop till en enda 
namnlös, standardiserad ”Gesamtarbeiter”97 är en av de återkommande tankarna i Marx 
skrifter. I enlighet med sitt ekonomistiska synsätt betraktar han den månghövdade 
kollektivarbetaren som ”eine Existenzform des Kapitals” och ser hans främsta funktion 
i att reproducera och öka kapitalets makt över lönearbetet.98 De ny katolska 
samhällsteologema däremot belyser uniformeringens förtryckarmekanismer ur ett 
personalt perspektiv. En arbetare som berövats sin frihet och sin mentala integritet, 
hävdar de, absorberar alltmer produktionens avpersonifierande ordning. Automat
världen blir hans nya identitet, som han inte kan göra sig av med, även om han 
periodvis lyckas fly från sitt dagliga slavarbete.99 Reducerad till detta kollektiva 
fabriksjag försvinner han spårlöst i maskinsamhällets formlösa, anonyma människo- 
myller. I stället för att konstituera en gemenskap av fria, intersubjektivt öppna individer 
omvandlar fabriken sina anställda till ”une masse amorphe”, ”un troupeau”, ”un bétail” 
av rotlösa, stereotypiserade varelser.100 Weil betonar att merparten av arbetarna
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knappast värjer sig mot fabriksvärldens uniformerande mekanism. Ju mer de skadas i 
sina elementära mentala funktioner, desto mer vill de försjunka i den homogena 
mängden.101 Massan blir den ansiktslösa arbetarens nya, perverterade ansikte.

"Révolution personnaliste”, 197; Godin & Daniel, 191; Loew, 85, 87; Blum & Seidler, 208; McLellan, 185; 
M Cedronio, ”Introduction. Modemité, démocratie et totalitarisme. Simone Weil et Hannah Arendt", i: 
Modemité. démocratie et totalitarisme, 8ff; Siefer, 71, 210: Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 41; 
Häring, Ehe, 453ff. Se även Berdjajev, ”Dommen over vor tid”, 1 lOff.

101 Jfr Weil, "La Personne”, 16ff: förf:s La Pesanteur, 16lff. Se även von Balthasar, Bemanos, 481 ff.
102 K Marx, "Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. Einleitung”, i: Marx & Engels, Werke, I, 

378.
103 Jfr ibid, 379: "Die Aufhebung der Religion als des illusorischen GlUcks des Volkes ist die Forderung 

seines wirklichen GlUcks”. Se även Oppolzer, 28ff: Plamenatz, 227ff; Ollman, 222ff; Israel, 43ff; Sowell, 
34ff.

104 Marx, Das Kapital, I, 93.
105 Jfr Marx, "Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 537, 546; förf:s Das Kapital, I, 93; 

Plamenatz, 27ff, 87, 207, 239 och passim; Ollman, 222f; de Lubac, Le Drame, 23ff, 33ff, 38 och passim; 
Calvez, La Pensée, 55ff.

106 Den nyare katolska teologins relation till Marx religionsuppfattning presenteras bl a i B BoSnjak, 
"Zum Sinn des Unglaubens”, i: Boänjak m fl, 19ff och passim; W Dantine, "Der Tod Gottes und das 
Bekenntnis zum Schöpfer”, i: ibid, 65ff; Calvez, "Die Koexistenz”, 137ff; de Lubac, Le Drame, 23ff, 33ff 
och passim. Se även Gaudium et spes 21 (D 4321); Girardi, 329ff, 350ff och passim; Mury, 133ff; F 
Jeanson, "Un Athée devant 'Gaudium et spes’”, i: L'Eglise dans le monde de ce temps, III, 155ff.

De nykatolska samhällsteologemas dialog med Marx syn på arbetarens alienation 
kulminerar i deras uppgörelse med hans idé om kristendomens dehumaniserande 
verkan. Ett eko av detta intertextuella samtal kan spåras också i Dykungens dotter. 
Påverkad av Feuerbach betraktar Marx religionen som ett medel att underkuva det 
mänskliga medvetandet. Religionen är, menar han, ”ein verkehrtes Weltbewusstsein”, 
som skapas av samhällets ”verkehrte Welt” för att förtrycka människan.102 De 
förtryckta når inte fullkomlig frihet och lycka, förrän de förkastat de falska gudarna.103 
Kristendomens Gud är inget undantag från denna regel. Som en produkt av ”eine 
Gesellschaft von Warenproduzenten”104 ingår han i en sen, kapitalistisk fas av det 
sociala förtryckets historia och fungerar som en viktig vehikel för kapitalets makt över 
lönearbetet. Proletariatet kan frigöra sig från sin alienation och utveckla en sann 
mänsklighet först då det skapat en religion utan Gud.105 I Dykungens dotter är 
arbetarna i hög grad just befriade från Gud. Kyrkan är avlägsen ur deras perspektiv; 
den liknar ”ett stängt svart berg” (231), är ”tyst och låst” (231), svävar ”långt borta i 
dimman” (168), överskuggas av fängelset (25), finns ”på andra sidan sjön” (168). 
Arbetarkvarteren hemsöks av polis (63), stadsläkare (160) och ”tjänstemän” (224) - 
men aldrig av en präst. Arbetarnas religionsutövning begränsar sig till de mest 
konventionella akterna: bröllop (138), dop (144), begravning (167f). Men denna Guds 
frånvaro medför ingen påtaglig ökning av proletariatets personala potential. Roman
textens intention är snarare att etablera ett samband mellan industriarbetarnas mentala 
degradering och deras religiösa likgiltighet. Åt religiösa reflexioner ägnar sig gestalter 
som står utanför maskinsamhället: pojken (254), den gamla värdinnan (52), gårds
karlen efter avskedandet från fabriken (158f). I Mojans utnötta inre däremot finns 
ingen plats för en tanke om Gud. Det som enligt Marx borde ha skapat humanitetens 
rike på jorden blir i Dykungens dotter en dehumaniseringens manifestationsform.

Denna romanens implicita polemik ansluter sig till de nykatolska samhällsteo
logemas avståndstagande från Marx religionsuppfattning.106 Med sitt intersubjektiva 
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tilltal riktar sig Gud, påstår de, till den mänskliga personen. I samma takt som arbetaren 
i den automatiserade fabriken berövas sin mänskliga dignitet, förlorar han också för
mågan att förnimma ”Kristus verklighet”.1071 stället för att fungera som ett redskap för 
nyskapelsens frälsningsdynamik avskärmar industriarbetet människan från Gud. I sin 
uppmärksammade bok La France, pays de Mission? kallar Henri Godin fabrikernas 
maskinsamhälle för ett missionsland.108 Romanens bild av Guds frånvaro i arbetar
världen ansluter sig påfallande väl till arbetarprästemas dokumentation av proletariatets 
”alienation religieuse”.109 De flesta industriarbetare är, noterar arbetarprästema, alltför 
nedkörda av den effektiviserade produktionen för att kunna artikulera några tydligare 
andligt-religiösa behov. De upplever kyrkan som en avlägsen och främmande instit
ution, visar ignorans i religiösa frågor, är anmärkningsvärt likgiltiga för både prästerna 
själva och sin familjs eventuella religiösa aktiviteter. Om de överhuvudtaget deltar i 
mässan och tar emot sakramenten, gör de det av ren slentrian.110 Eftersom samhälls
teologema betraktar människans dialog med Gud som den fundamentala förutsätt
ningen för jagets personala värdighet, uppfattar de just detta främlingskap inför Gud 
som det djupaste och mest tragiska uttrycket för industriarbetarens depersonalisering.

107 Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 306. Jfr förf:s Pour une Théologie, 68; de Lubac, De la 
Connaissance, 145ff.

108 Jfr Godin & Daniel, 191 och passim; Perrin, Ojciec, 157ff, 180ff och passim; Siefer, 220; Chenu, 
"Rewolucja wspólnotowa”, 305ff; förf:s ”Wiara w społecznościach chrześcijańskich”, 190f; Mounier, 
”L’Affrontement”, 12f, 3lff; Höffner, Industrielle Revolution, 7ff; A Desqueyrat, La Crise religieuse des 
temps nouveaux. Paris (2) 1955, 304ff och passim; Mury, 147. Se även Weil, L’Enracinement, 277; 
Numminen, 47; Bell, Simone Weil, 198ff; Molnar, 3lf, 58.

109 Uttrycket används i Chenu, Pour une Théologie, 68.
110 Jfr Siefer, 13f, 55ff, 71, 220ff och passim; H Perrin, Journal d’un prétre ouvrieren Allemagne, Paris 

1945, 115, 315f och passim; förf:s Ojciec, 46, 254; Loew, 117ff, 127ff, 260ff och passim; Ducos, 24f och 
passim; A Collonge. Le Scandale du XJC siécle et le drame des prétres-ouvriers. Paris 1957, 54f och 
passim; Voillaume, Au Cceur, 86ff, 120ff och passim.



2.4 Den brustna familjen

I passagen om benmjölet (190ff) nöjer sig inte romanens berättare med att skildra 
själva fabriksmiljön utan tematiserar även dess inverkan på de anställdas sociala 
relationer vid sidan om arbetet. I hans gestaltning av samspelet mellan industriarbetet 
och den samhälleliga omgivningen är tre komponenter av särskilt intresse. För det 
första knyts arbetarnas sociala liv utanför fabriksmurama framför allt till deras 
familjegemenskap. De placeras ”hemma i hemmet” (190) bland de ”närmaste och 
käraste” (190). För det andra signalerar passagen en påfallande spatial distans mellan 
arbetet och familjen. Benmjölet ligger ”avskilt för sig själv” (191). Vägen dit går 
genom både ”staden” (190) och ”kärret” (191). De gradmarkerande fraserna ”ända 
hemma i hemmet” (190) och ”också i det närmaste och käraste ansiktet” (190) ger det 
geografiska avståndet en interpersonal dimension. Fabrikens och stadens offentlighet 
ställs mot hemmets privata sfär. För det tredje skildras denna intima familjevärld som 
djupt påverkad av arbetets perverterade strukturer. Den exponerade distansen mellan 
fabriken och hemmet får huvudsakligen till uppgift att åskådliggöra arbetssjukdomens 
enorma spridningskraft. De benmjölsanställda känner att deras lukt framkallar ”en 
kväljningsryckning” (190) även i det käraste ansiktet. Vaije gång Mojan ser på sin 
nyanställda dotter får hon ”något bortkommet i ansiktsuttrycket” (190) som om 
”ansiktet gradvis isades ner” (190). Flickan själv inser att så länge hon arbetar på 
benmjölet kan hon ”aldrig få en vän” (193). Slakteriområdets ”vidrigt fasthäftande 
ruttna lukt” (187) blir till en sinnebild för det förvrängda arbetets makt över arbetarens 
alla övriga sociala sammanhang.

Dessa tre komponenter sätter sin prägel på hela romanen. Bland samhällets 
gemenskaper tilldelar Dykungens dotter familjen en central plats. En av romanens 
viktigaste arketexter - liknelsen - brukar skildra komplicerade antropologiska problem 
via bildled hämtade från familjens alldagliga liv.1 Trotzigs roman följer i hög grad 
samma strategi. Som påpekades i kapitlet om syndens överföringslagar kan Dykungens 
dotter på goda grunder betraktas som en familjeroman, som tematiserar fyra 
generationers öden. Större delen av handlingen är placerad i en vanlig hemmiljö. 
Gestalterna benämns med hjälp av sina familjefunktioner: ”modem/mormodem” (217), 
”Mojan” (81), ”dottern” (11), ”hustrun” (11), ”fosterson” (35), ”styvfadern” (189) etc. 
Det stora historiska skeendet ses ur familjevardagens låga perspektiv. Familjegemen- 
skapen skildras inte som någon statisk struktur, dvs inte som någon enkel förlängning 
av människans tidlösa natur, utan som ett historiskt fixerbart fenomen. Samtidigt som 
Mojan i öppningsscenen är på väg att byta en arbetsform mot en annan, befinner hon 
sig i brytpunkten mellan två olika familjetyper. I det gamla landets agrarsamhälle 
bildar familjen och arbetet en oskiljaktig enhet - Mojan arbetar på fadems lilla ”gård” 
(13); hennes enda arbetskamrat är hennes egen mor (11). I stadens industrimiljö 
emanciperar sig arbetet från familjens ekonomiska och sociala sammanhang. Mojans 
närmaste anhöriga i staden - flickan, gårdskarlen, pojken - blir aldrig hennes arbets
kamrater. Det intima familjelivet och den hetsiga fabriksproduktionen knyts till olika

1 Jfr Jiilicher, I, 104, 118: Bultmann, Die Geschichte, 217f; Weder, 47; Funk, 156ff; Flusser, 1, 37, 164; 
C Thoma & S Lauer, Die Gleichnisse der Rabbinen, Bem etc 1986ff, I, 32, 37f och passim.
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punkter i romanens dieges och kontrasteras ofta mot varandra. Vägen mellan hemmet 
och fabriken blir ett av romanens viktigare motiv (t ex 187). Men medan lönearbetet 
lösgör sig från familjebanden - det är bara någon enstaka gång berättaren låter 
gestalternas hemmiljö prägla deras arbetssituation - blir familjen aldrig på något mot
svarande sätt autonom i förhållande till arbetet. Berättaren lägger ned en enorm narrativ 
energi på att markera familjestrukturernas kausala beroende av industriarbetets villkor. 
Som en produkt av industrialiseringen blir Mojans urbana familjestruktur i markant 
grad en funktion av maskinsamhällets egna lagar. Eftersom romanens fabriksvärld styrs 
av perverterade, dehumaniserande mekanismer, har arbetets inverkan på familjelivet en 
övervägande negativ karaktär. Familjegemenskapen i Dykungens dotter lider av en 
allvarlig kris, som i stor utsträckning framkallats av industriarbetets patologi.

Genom de tre just kommenterade komponenterna i romanens familjeskildring röjer 
berättaren en ambivalent inställning till den traditionella katolska familjedoktrinen, 
som än idag återkommer i många dogmatiska och moralteologiska handböcker." Vad 
gäller familjens centrala plats i samhällets gemenskapsnät inordnar sig Dykungens 
dotter friktionsfritt i den skolteologiska teorin.2 3 Men på de två övriga punkterna 
avviker romanen tydligt från den skolastiskt färgade familjesynen. Den traditionella 
katolska familjeläran motiverar familjegemenskapens privilegierade sociala ställning 
med hänvisning till människans natur. Familjen uppfattas som ”eine naturrechtliche 
oder natiirliche Institution”, som har sin främsta uppgift i ”Erzeugung und Aufzucht 
der Kinder”.4 Som en produkt av den tidlösa människonaturen tillskrivs 
familjegemenskapen en oföränderlig karaktär och en hierarkisk struktur, som påstås 
motsvara naturens inneboende ordning.5 Familjelivets urartning beskrivs utifrån en 
spiritualiserad antropologi som en konsekvens av den mänskliga naturens 
arvsyndsrelaterade förvrängning.6 Desto starkare aktualiserar dessa två punkter i 
romanens skildring av familjen Marx och Engels materialistiska familjeuppfattning, 
som utvecklades i polemik mot inte minst just den naturbaserade kristna 
samhällsdoktrinen. Familjen är, menar de, en historiskt beskrivbar institution, som 
ändrar form i takt med människans evoluerande arbetsvillkor.7 Som en produkt av de 
rådande arbetsförhållandena blir familjegemenskapen automatiskt infekterad av sin tids 

2 Jfr t ex Ott, 549ff: T Schneider, ”Mann und Frau - Grundproblem theologischer Anthropologie? 
Thematische Einfiihrung”, i: Mann und Frau - Grundproblem theologischer Anthropologie, red T 
Schneider, Freiburg/B-Basel-Wien 1989, 11 ff; E Gössmann, ”Glanz und Last der Tradition. Ein theo- 
logiegeschichtlicher Durchblick”, i: ibid, 25ff.

3 Jfr H Begemann, Strukturwandel der Familie. Eine sozialtheologische Untersuchung iiber den 
Strukturwandel von der patriarchalischen zur partnerschaftlichen Familie, Hamburg 1960, 70. Se även D 
3700ff.

4 Begemann, 67. Jfr ibid, 66ff; D 3704f; S th 111,65,1; Ott, 549ff; J David, Neue Aspekte der kirchlichen 
Ehelehre, Bergen-Enkheim (4) 1967, 74ff; W Kasper, Kärlek och trohet. Om det kristna äktenskapets 
teologi, Uppsala 1980, 12.

5 Jfr Begemann, 67ff, 74; O von Nell-Breuning, ”Ehe und Familie”, i: Vorträge, gehalten anlässlich der 
Hessischen Hochschulwochen fur staatswissenschaftliche Fortbildung, Bad Homburg etc 1954, 259. Se 
även D 37OOff.

6 Jfr t ex Johannes Chrysostomus, De virginitate 19 (PG 48,547); H Doms, ”Zweigeschlechtlichkeit und 
Ehe”, i: Mysterium Salutis, II, 743f; J Ratzinger, ”Zur Theologie der Ehe”, i: Theologie der Ehe. 
Veröjfentlichung des Ökumenischen Arbeitskreises evangelischer und katholischer Theologen, red G Krems 
& R Mumm, Regensburg-Göttingen 1969, 93ff.

7 Jfr Marx, Das Kapital, I, 372, 513f; Plamenatz, 263ff. Se även Calvez, La Pensée, 402f.
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specifika arbetssjukdom. Industriarbetarens förtryck manifesterar sig inte bara genom 
utsugningen på arbetsplatsen utan också genom arbetarfamiljens degradering.8 *

8 Jfr Marx, Das Kapital, 1,418, 514; Marx & Engels, ”Manifest”, 465, 478; F Engels, ”Umrisse zu einer 
Kritik der Nationalökonomie”, i: Marx & Engels, Werke, I, 505; Oppolzer, 229f; Ollman, 162ff, 207; 
Plamenatz, 365f.

’ F Engels, Der Ursprung der Familie, des Privateigenthums und des Staats. Im Anschluss an Lewis H. 
Morgan’s Forschungen, Stuttgart (4) 1892, 64. Jfr även Marx & Engels, ”Manifest”, 478; Häring, Ehe, 489.

10 Jfr t ex Engels, ”Umrisse”, 505; förf:s Der Ursprung, 64 och passim; Häring, Ehe, 490.
11 Engels, Der Ursprung, 64. Jfr Plamenatz, 264; Häring, Ehe, 489f.

Jfr t ex Eusebius av Caesarea, De solemnitate paschali (PG 24,693ff); Pseudo-Augustinus, Sermo 
164,2 (PL 39,2067); Hrabanus Maurus, De universo 10,11 (PL 11 l,3O2f); Rahner, Griechische Mythen, 
141 ff; Dölger, Sol Salutis, 364ff och passim.

13 Jfr Marx, Das Kapital, I, 372, 513f; Calvez, La Pensée, 402.

Men samtidigt mobiliserar Dykungens dotter ett påtagligt motstånd mot en rad 
väsentliga tankegångar i Marx och Engels familjeuppfattning. Den allvarligaste 
meningsskiljaktigheten gäller synen på familjegemenskapens grund och - vilket direkt 
hänger ihop med denna kontrovers - föreställningen om familjens frälsande potential. 
Familjeinstitutionen uppstår enligt Engels ”aus ökonomischen Ursachen” och har sin 
bas i privategendomen? Eftersom ägandet inte kan medföra annat än utsugning och 
förtryck, är familjestrukturernas kris permanent.10 Med produktionsmedlens 
förvandling ”in gesellschaftliches Eigenthum” försvinner också familjeinstitutionen. I 
ett kommunistiskt samhälle ersätts ”Privathaushaltung” av ”eine gesellschaftliche 
Industrie”, medan barnuppfostran blir ”öffentliche Angelegenheit”.11 Familjens 
sjukdom i Dykungens dotter har inte samma lagbundet-nödvändiga karaktär. De första 
veckorna av Mojans och gårdskarlens samvaro beskrivs med frälsningens typiska 
vokabulär. Deras familjegemenskap erbjuder en ”[fjristad för de betungade” (135), 
omges av ”ljus, värme” (135), bildar en paradisliknande ”lysande zon” (138), som 
sänder strålar ”in i vardagen” (135) och får alla ting att ”bölja lysa inifrån sig själva” 
(138). Genom en rad paralleller till romanens genesisparafras - exempelvis stiger 
familjeparadiset upp från ”där ingenting var” (135) - ges den lyckliga samlevnaden 
nyskapelsens konsekrerande prägel. Denna markanta uppvärdering av familjens 
gemenskap sker inte genom en omdefiniering av Marx och Engels syn på privat
egendomen utan genom en avekonomisering av deras familjeuppfattning. Berättaren 
knyter den ljusalstrande familjelyckan först och främst till den intersubjektiva 
dimensionen. Mojan och gårdskarlen vill vara ”tillsammans” (135), inger varandra 
glädje och hopp (138), lyser upp ”vintematten för varandra” (135), är varandras ”ljus 
och bröd och paradis” (135). Intressant nog medför inte berättarens distansmarkerande 
omskrivning av Marx och Engels familjesyn något intertextuellt närmande till den 
skolteologiska familjedoktrinen. Då Mojans kropp så småningom får ”nåd” (136), 
framställs detta inte som ett resultat av något naturbaserat fruktsamhetsimperativ utan 
som ett materiellt uttryck för den interpersonala relationens nyskapelsekaraktär. Våren, 
vårdagjämningen och den stigande vårsolen, som Mojans graviditet energiskt kopplas 
till, fungerar i den kristna traditionen som nyskapelsens fasta symboler.12

Samtidigt som Trotzigs roman distanserar sig från Marx och Engels allmänna 
familjeuppfattning, anmäler den betänkligheter mot deras syn på familjeinstitutionens 
form i det industriella samhället. Familjeformemas utveckling, framhåller Marx och 
Engels, speglar med nödvändighet privategendomens evolution.13 Industrialiseringens 
direkta följd blir en kapitalisering av familjegemenskapens relationer. Som ägandets 
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mest aggressiva form fråntar kapitalet ”dem Familieverhältnis seinen riihrend- 
sentimentalen Schleier” och avslöjar dess sanna karaktär som ”reines Geldverhält- 
nis”.14 Den lönearbetande fadem liknar en ”Sklavenhändler”15, som behandlar sina 
familjemedlemmar som ”einfache Handelsartikel und Arbeitsinstrumente”.16 Han säljer 
inte bara sin egen arbetskraft utan också ”Weib und Kind”17 och är inriktad på att ”aus 
den Kindem soviel als möglich herauszuschlagen”.18 Om barnen på grund av låg ålder 
inte kan ge en snabb profit, betraktas de av sina föräldrar som en ren belastning.19 
Arbetarbarnen i sin tur lär sig från allra första böljan att behandla föräldrahemmet som 
”biosses Kosthaus”.20 Eftersom de tack vare sitt förvärvsarbete löpande kan återgälda 
”Kost und Wohnung”, står de inte i någon djupare tacksamhetsskuld till föräldra
hemmet och lämnar det så fort de kan klara sig på egen hand.21 Dykungens dotter 
tematiserar visserligen många element från denna krassa familjebild men underkastar 
dem en rad förskjutningar. Märkligt nog är det snarare romanens förindustriella än dess 
urbana familjestrukturer som ger stöd åt Marx och Engels ekonomistiska analys. I sina 
agrara föräldrars ögon är Mojan i första hand ”den dugliga” (19), som klarar att ”ta upp 
nät, ta upp potatis” (13) och som har ”starka mjölkerskefingrar” (13). Den industriella 
familjen däremot bryter gång på gång mot Marx kapitalekonomiska logik. I många fall 
tematiserar berättaren det ekonomiska förhållningssättet enbart för att göra det till ett 
symptom på andra typer av familjestömingar. Gårdskarlen exempelvis betraktar flickan 
som ”ett stort skadedjur” (170), som konsumerar hela hans lön. Men detta inhumana 
synsätt kopplas inte till någon reell ekonomisk utsugning utan till gårdskarlens hat
känslor efter Veras död. I andra fall ifrågasätter familjemedlemmarnas agerande direkt 
Marx och Engels ekonomiserande familjediagnos. Även om dykungen är ”en matgäst”

19 Marx & Engels, ”Manifest”, 465. Jfr Oppolzer, 160, 229.
15 Marx, Das Kapital, I, 418.
16 Marx & Engels, ”Manifest”, 478.
17 Marx, Das Kapital, 1, 418. Jfr Häring, Ehe, 490; Plamenatz, 263f, 366.
18 Marx, Das Kapital, 1,493. Jfr ibid, I, 420, 514; Oppolzer, 229ff.
19 Jfr Marx, Das Kapital, 1. 419ff: Oppolzer, 230; Plamenatz, 366.
20 Engels. ”Umrisse”, 505.
21 Ibid. Jfr Marx, Das Kapital, I, 493.

(66) , som äter så länge det finns ”en bit av något ätligt i huset” (66), fyller han Mojan 
med en sådan livsenergi att hon svingar ”de tunga tvättkorgama som om de varit luft”
(67) . Då han en dag försvinner från lägenheten, känner hon ”ingen lättnad” (67) utan 
förvandlas till ”ett tomt hål” (68). Den benmjölsanställda flickan styrs inte heller av det 
råa kapitalistiska vinstintresset utan försöker muta Mojan genom att skänka henne hela 
”sin veckolön” (187). Då Mojan avvisar dotterns gåva, gör hon det inte till följd av 
någon kylig ekonomisk kalkyl utan som ett uttryck för sitt missnöje med flickans 
sociala anseende. Såväl gårdskarlens hat, Mojans tomhetskänsla som flickans miss
lyckade mutförsök tyder på att det ekonomiska tankemönstret trängs undan i stads- 
familjen av en typiskt intersubjektiv dynamik. I den mån romanens industriella 
revolution förändrar ekonomins inflytande över familjestrukturen, leder den inte till 
någon tilltagande ekonomisering utan - precis tvärtom - till en avekonomisering och 
personalisering av familjebanden. Som gårdskarlens och Mojans lyckliga samvaro 
visar, rymmer denna dialogiserande process en stor frälsningspotential. De gånger 
berättaren skildrar en interpersonal familjelycka knyts den till stadsfamiljens struktur. 
Men de anförda exemplen indikerar också att familjens personaliserande evolution 
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samtidigt medför en allvarlig kris i denna elementära sociala gemenskap. Ju mer 
utrymme stadsfamiljen ger åt en rent dialogisk samhörighet, desto hårdare drabbas den 
av de intersubjektiva relationernas pervertering. Då berättaren återför denna förvrängda 
interpersonala familjesamvaro på industriarbetets urartning, är det inte - som hos Marx 
och Engels - fabrikens ägandeförhållanden utan den avhumaniserande produktionspro
cessen som ges huvudskulden för familjerelationernas patologi. Mojan får ”ett dystert 
straffande sätt att vara” (74) av maskinsamhällets ”nötande nötande” (74) produktions- 
takt. Det avpersonifierande fabriksarbetet föder en avpersonifierad familj.

Romanens dubbla dialog med dels den äldre katolska familjeläran, dels den 
marxska familjesynen har en intertextuell resonansbotten i den nykatolska samhälls- 
teologin. I likhet med traditionalisterna betraktar samhällsteologema familjen som en 
”elementare Lebenseinheit der Gesellschaff’.2" Precis som Marx och Engels framhäver 
de familjens historiska och föränderliga karaktär. Som den radikalaste vändpunkten i 
familjeformemas långa evolution utpekar samhällsteologema övergången ”von der 
Familienarbeitsverfassung zur Lohnarbeitsverfassung durch die Industrialisierung”.22 23 I 
agrarsamhället fungerar familjen som en ”wirtschaftliche Produktions- und Ver- 
brauchsgemeinschaft”24; i den urbana industrimiljön förvandlas den ”zur partnerhaften 
Gattenfamilie”25, som inte längre är någon produktions- och arbetsgemenskap.26 
Genom denna strukturella förändring får familjeinstitutionen nya möjligheter men 
ställs samtidigt inför nya, ödesdigra problem. Medan Engels i familjeinstitutionen 
enbart ser ett förtryckarinstrument, betraktas den av samhällsteologema som en 
frälsande gemenskap, intimt förenad med äktenskapets sakramentalitet.27 Medan 
traditionalisterna uppfattar denna sakramentala dimension som ett slags övernaturligt 
komplement till familjens naturrättsliga substans - familjen skulle i princip kunna 
fungera oberoende av Guds uppenbarelse28 - pläderar de nykatolska samhälls
teologema för ”das Ineinander von Schöpfung und Bund” i familjens strukturer.29 
Denna sakramentala enhet av det naturliga och det övernaturliga knyter samhälls
teologema först och främst till familjens personala sfär. Familjen är, hävdar de, en 
dialogisk gemenskap, som realiserar sin frälsarfunktion genom medlemmarnas ”per- 
sonale Liebesbegegnung”.30 Barnalstringen är inte något renodlat naturimperativ utan 

22 HolzherT, 773. Jfr J David, ”Familie”, i: SM, II, 9ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 99, 
108ff. Se även Gaudium et spes 48: P Delhaye, ”Dignité du mariage et de la familie”, i: L'Eglise dans le 
monde de ce temps, II, 422ff.

23 Häring, Ehe, 494. Jfr ibid, 489ff; Mounier, ”Manifeste”, 562ff; David, ”Familie”, 12ff; förf:s Neue 
Aspekte, 106ff; Holzherr, 773. Se även Gaudium et spes 47; Houtart, 194ff.

24 Häring, Ehe, 494. Jfr ibid, 108ff, 5O4ff; David, "Familie”, 12ff; förf:s Neue Aspekte, 106; Höffner, 
Christliche Gesellschaftslehre, 111; H Wollasch, ”Familie III. Soziologisch”, i: LThK2, IV, 10. Se även 
Begeman n, 26ff.

25 HolzherT, 773.
26 Jfr David, ”Familie”, 14ff; förf:s Neue Aspekte, 107; Wollasch, ”Familie”, lOf; Häring, Ehe, 494f, 

515; Kasper, Kärlek och trohet, 14; Houtart, 194f. Se även Begemann, 28ff.
27 Jfr J Leclercq, Mariage naturel et mariage chrétien, Paris-Toumai 1965, 56ff, 71ff; David, 

”Familie”, 9f, 16ff; Doms, 715ff, 725ff och passim; Häring, Ehe, 164ff; Ratzinger, ”Zur Theologie”, 82ff; 
Kasper, Kärlek och trohet, 29ff. Se även Gaudium et spes 48; Delhaye, ”Dignité”, 422ff.

28 Jfr Begemann, 67.
29 Ratzinger, ”Zur Theologie”, 101. Jfr ibid, 92; Häring, Ehe, 164ff.
30 Ratzinger, ”Zur Theologie”, 104. Jfr ibid, 99ff, 107ff; Mounier, Traité, 95ff; Häring, Ehe, 86ff, 129ff, 

443ff och passim; J Höffner, Ehe und Familie. Wesen und Wandel in der industriellen Gesellschaft, 
Munster (2) 1965, 60ff: förf:s Christliche Gesellschaftslehre, 82ff, 89ff: J Lacroix, Hat die Familie versagt? 
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en del av Guds ständigt pågående creatio continua. I barnet, den nyfödda mänskliga 
individen, blir skapelsen humaniserad och därmed inlemmad i nyskapelsens frälsnings- 
dynamik.31 Samhällsteologema betonar samtidigt att denna familjens intersubjektivitet 
inte är någon rent spirituell, av yttre faktorer opåverkad företeelse utan en del av 
familjens konkreta, historiskt-sociala realitet.32 Den urbana familjetypen, som eman- 
ciperat sig från majoriteten av agrarfamiljens betungande ekonomiska uppgifter, är, 
menar de, särskilt lämpad att konsolidera medlemmarnas personala potential och ställa 
”die geistigen und seelischen Funktionen” i fokus.33 Men även på familjens område har 
den industriella revolutionen i hög grad försummat sin stora historiska chans och 
framkallat en av de djupaste kriserna i familjegemenskapens evolution.34 Med efter
tryck framhåller pastoralkonstitutionen Gaudium et spes att den industriella familje- 
institutionen ”fördunklas” av ”allvarliga störningar”, som väsentligt rubbar familje
relationernas frälsningsdynamik.35 Huvudorsaken till denna svåra sjukdom finner 
samhällsteologema i samma sociala processer som framskapat den industriella familje- 
formen. Befriad från sina tidigare ekonomiska åtaganden och hänvisad till sårbara 
interpersonala band blir den industriella familjen särskilt utsatt för trycket från 
samhällets destruktiva krafter.36 En alldeles särskild plats bland dessa destabiliserande 
faktorer tilldelas det patologiska industriarbetet.37 38 39 Medan Marx och Engels härleder 
arbetarfamiljens kris ur lönearbetets ägandeförhållanden, framhäver samhällsteolog
ema framför allt fabrikens avpersonifierande produktionsorganisation. Familjens ur
artade mellanmänskliga relationer knyts till maskinsamhällets dehumanisering. 8

Wege zu einer neuen Sinngebung, Offenburg 1952, 50 och passim; J Leclercq & J David, Die Familie. Ein 
Handbuch, Freiburg/B 1955, 12ff och passim; David, Neue Aspekte, 50ff; Leclercq, Mariage naturel, 145ff 
och passim; Tischner, Etyka solidarności, 87ff; Doms, 718, 739ff, 745ff och passim; Kasper, Kärlek och 
trohet, 18ff. Se även Gaudium et spes 49; D 4700ff; Delhaye, ”Dignité”, 427ff.

31 Jfr Holzherr, 773f; Mounier, "Le Personnalisme”, 515ff; Kasper, Kärlek och trohet, 14, 20ff; G 
Scherer, Ehe im Horizont des Seins. Zu einem neuen Verständnis der Se.xualität, Essen 1965, 194f; von 
Balthasar, Pneuma, 209ff; David, Neue Aspekte, 55ff; Leclercq & David, 12ff. Se även Gaudium et spes 50; 
D 4701ff; Delhaye, ”Dignité”, 434ff.

32 Jfr Ratzinger, ”Zur Theologie”, 106; Kasper, Kärlek och trohet, 19; Leclercq & David, 7f och 
passim.

33 David, ”Familie”, 13. Jfr Holzherr, 773; Wollasch, ”Familie”, 1 lf; Häring, Ehe, 495, 517ff; Kasper, 
Kärlek och trohet, 14f.

34 Jfr t ex H Wollasch, ”Familie in der Krise”, i: Anruf und Zeugnis der Liebe. Beiträge zur Situation 
der Caritasarbeit, red K Borgmann, Regensburg 1948, 136ff; förfis ”Familie”, 1 lff; Lacroix, 27 och 
passim; Maritain, Humanisme integral, 201 f.

35 Gaudium et spes 47.
36 Jfr t ex David, ”Familie”, 14; Häring, Ehe, 205, 333, 496f och passim; Höffner, Christliche 

Gesellschaftslehre, 1 lOff; Wollasch, ”Familie”, 10ff; förfis ”Familie in der Krise”, 136ff.
37 Jfr Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 198; Houtart, 194f; Häring, Ehe, 205, 496ff och passim.
38 Jfr Häring, Ehe, 496, 503, 522ff och passim; Weil, La Condition, 259; förfis L’Enracinement, 83; 

Bell, Simone Weil, 126; Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 306.
39 Jfr t ex Häring, Ehe, 491ff och passim; Holzherr, 773ff; Wollasch, ”Familie in der Krise”, 136ff; 

Auer, Weltoffener Christ, 212ff.

De nykatolska samhällsteologemas diagnos av den industriella familjens förvräng
ning saknar den starka profilering som utmärker deras kartläggning av det modema 
arbetets patologi. De håller sig ofta till allmänna påståenden, som dessutom förses med 
olika typer av reservationer. Denna försiktighet har framför allt två grunder: dels 
ämnets karaktär - familjens intima sfär låter sig inte lika lätt som arbetet beskrivas med 
sociala determinanter och inbjuder snarare till moralteologiska än samhällsteologiska 
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analyser40, dels den katolska samhällsteologins underliggande familiarism - en närmast 
axiomatisk övertygelse om de mänskliga gemenskapernas ”Familienhaftigkeit”41 - som 
betydligt försvårar en materialistisk granskning av familjeinstitutionens historiskt 
betingade sociala halt.42 Samhällsteologema själva är mycket måna om att betona det 
tentativa momentet i sin familjesyn: ”Hier liegt ein noch ungeniigend bearbeitetes Feld 
vor”.43 Men oberoende av sin preliminära och fragmentariska karaktär tillhandahåller 
den nykatolska familjeteorin en rad idéer, som bildar en berikande intertextuell fond åt 
den industriella familjens urartning i Dykungens dotter. Dessa idéer belyser inte bara 
krisens sociala orsaker och dess viktigaste symptom utan också familjegemenskapens 
perverterade försök att motverka samhällets familjeupplösande mekanismer.

40 Jfr Häring, Ehe, 491 ff; Wollasch, ”Familie”, 11.
41 Begemann, 70. Jfr t ex Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 108ff; Duquesne, 86f; G Ermecke, 

”Die Familienhaftigkeit des Menschen als Prinzip des sozialen Denkens und Handelns in Welt und Kirche”, 
i: Naturordnung in Gesellschaft, Staat, Wirtschaft, red J Höffner, A Verdross & F Vito, Innsbruck-Wien- 
MUnchen 1961,1, 265ff.

42 Jfr Begemann, 70ff.
43 Holzherr, 773. Jfr Kasper, Kärlek och trohet, 17; E Gössmann, Mann und Frau in Familie und 

Öffentlichkeit, Miinchen 1964, 76; J Höffner, ”Rettet die Familie”, i: Wahrheit und Zeugnis. Aktuelle 
Themen der Gegenwart in theologischer Sicht, red M Schmaus & A Läpple, Dusseldorf 1964, 281; förf:s 
Christliche Gesellschaftslehre, 99.

44 Jfr Tischner, Etyka solidarności, 73; Weil, L'Enracinement, 109ff; David, ”Familie”, lOff.
45 Weil, L'Enracinement, 130. Jfr Bell, Simone Weil, 126; McLellan, 146.
44 Jfr Siefer, 71; Tischner, Świat, 86; David, ”Familie”, 12f; Chenu, Pour une Theologie, 102.

Som en av de viktigaste faktorerna bakom industrivärldens familjekris utpekar 
samhällsteologema den urbana familjens rotlöshet. I agrarsamhället sammansvetsas 
familjemedlemmarna av en stark släkttradition. Genom den mark de dagligen odlar 
lever de i en närmast fysisk kontakt med sina anfäder. Jorden är en minnesbevarande 
mötesplats för släktens olika generationer.44 Maskinsamhällets lönearbete rycker loss 
arbetarna ur denna organiska släktgemenskap. De intresserar sig föga för sina förfäder, 
som dog ”cinquante ans, ou fut-ce vingt ou dix ans” före deras födelse, och de tänker 
knappt på de efterkommande, som ska födas ”cinquante ans, ou fut-ce vingt ou dix 
ans” efter deras död.45 Industrialiseringen förvandlar familjen till en gemenskap utan 
arv.46 Intrigen i Dykungens dotter speglar en likartad traditionsupplösande process. I 
Kåseberga lever Mojan i ett ständigt umgänge med det förflutna. Hon omges av ett 
”urgammalt” (20) land; ”Borrie kyrkogård, den mjuka kullen” (14) påminner om de 
tidigare generationernas existens. Hennes väg till Kristianstad skildras som en radikal 
brytning med traditionens kontinuitet; den vandrande Mojan vill ”lära sig glömma” (7) 
det gamla, har ”ingenting av värde” (8) i sin väska och ser staden som en plats där ”allt 
skulle bli till på nytt” (25). Men bilden av föräldragården lever kvar i henne ”under alla 
år i förvisningen” (218) och spelar ofta en positiv, familjebefästande roll. Det är efter 
att ha träffat budbäraren ”hemifrån” (247) och fått ”arvet” (247) efter föräldrarna som 
hon bestämmer sig för att försöka återfinna pojken, ”den ende henne närstående som 
nu fanns i livet” (248). Hennes bam och barnbarn har inte någon liknande rotgivande 
minnesbild att falla tillbaka på. Flickan har varken träffat sina morföräldrar eller besökt 
”det gamla landet, den riktiga världen” (218). Berövad kontakten med släkttraditionen 
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blir hon ett lätt offer för industrisamhällets avpersonifierande och familjeupplösande 
krafter.47

47 I "Författarinna idag” betonar Trotzig att urbaniseringen "i vårt land" skett "totalt totalradikalt” med 
ett så fullständigt "utplånande av det förflutna” som "möjligt". Dykungens dotter "handlar ju alltså om en 
människa som vill lämna allt bakom sig för att bygga något nytt och så handlar den om hur denna dröm blir 
en falsk dröm som förstör henne”.

48 Häring, Ehe, 496. Jfr ibid, 333, 503, 517 och passim: Wollasch, "Familie”, 11; Ducos, 46f; Höffner, 
Christliche Gesellschaftslehre, 106, 113f.

49 Jfr Weil, La Condition, 16, 166, 259 och passim; Häring, Ehe, 517; Wollasch, "Familie”, 12. Se även 
Begemann, 32f.

50 Holzherr, 774.
51 Jfr Häring, Ehe, 166ff, 349ff, 416ff; Tischner, Świat, 82ff; förf:s Etyka solidarności, 77 ff: Mounier, 

"Manifeste”, 568f; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 107; Wollasch, "Familie”, 14. Se även Gaudium 
et spes 48, 52, 61; Gravissimum educationis 3.

52 Jfr t ex Häring, Ehe, 497ff, 52lff, 533ff och passim: O Speck, "Familienerziehung”, i: LThK2, IV, 
15f; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 106, 113f. Se även Kroeber-Keneth, 19ff och passim; D 3735; 
Gaudium et spes 67. Arbetarbarnens utsatthet framhävs starkt även av Marx; jfr förf:s Das Kapital, 1, 419ff; 
Oppolzer, 230f.

Romanens industriarbetare avskärmas inte bara från sina förfäder utan också från 
sin egen kärnfamilj. Mojan arbetar ”obegränsat” (80) både på landet och i staden, men i 
den nya världen tjänar hon sitt levebröd utanför familjens sfär. Hon är ”jämt borta på 
arbete” (83). De få timmar hon tillbringar i hemmet känner hon sig alltför trött för att 
kunna upprätthålla ett normalt familjeliv. Hennes familjeaktiviteter reduceras 
huvudsakligen till rent biologiska funktioner: måltider (84), sömn (84f) och sexualitet 
(85f). Mest lidande av arbetarnas permanenta frånvaro i hemmet blir deras 
uppfostrarroll. Den ständigt arbetande Mojan hinner ”nästan inte se” (84) sin dotter. Då 
hon kommer hem sent på kvällen har ”flickan oftast somnat” (84). På grund av 
modems bristande uppmärksamhet måste flickan ”klara sig själv” (102). Romanens 
gestaltning av familjelivets atrofi har intertextuella paralleller i de nykatolska 
samhällsteologemas familjesyn. Eftersom de arbetande makarna vistas ”die meiste Zeit 
ausser Hause”, blir den industriella familjens samvaro fullständigt ”entleert”.48 Det är 
de primära livsbehoven - sömn, näring, sexualitet - som bäst försvarar sin plats på 
familjens hårt nedskurna agenda. De andliga formerna för samvaro förtvinar under 
trycket av det krävande industriarbetet.49 Mest drabbad av familjelivets uttunning blir 
den yngsta generationen. De nykatolska samhällsteologema ser i barnuppfostran en av 
de viktigaste kanalerna för familjens frälsningsdynamik. Föräldrarnas delaktighet i 
nyskapelsens humaniseringsprocess, hävdar de, avslutas inte med barnets födelse. Det 
är först genom ett ständigt ”'Angesprochenwerden’ durch die Ekern”50 i hemmets 
trygga miljö som den nyfödda varelsen utvecklas till en fulländad mänsklig person.51 
Arbetarfamiljerna, där både kvinnor och män befinner sig på fabriken större delen av 
dagen, kan inte fullfölja denna grundläggande humaniserande uppgift. Även då 
arbetarbarnen har sina båda föräldrar vid liv är de i hög grad föräldralösa.52

Romanens industriarbete resulterar inte bara i familjelivets förtvining utan också i 
de kvarvarande familjerelationernas pervertering. Att Dykungens dotter skildrar olika 
typer av urartade intersubjektiva förhållanden har redan utförligt redovisats. Många av 
de tematiserade dialogiska störningarna knyts till arbetarfamiljen och återförs på 
industriarbetets hårda villkor. Utsatta för fabrikssamhällets tyngd överför arbetarna de 
uppladdade negativa känslorna på sin hemmiljö och bemöter sina närmaste med 
aggressivitet (89), vrede (187), främlingskap (76). På avlöningskvällama hörs ”oväsen” 



II.2.4 Den brustna familjen 297

(63), ”bråk” (63) och ”nödrop” (63) i många av arbetarkvarterets lägenheter. ”Allt 
detta” (63) ser barnen och besvarar våld med våld. Till följd av familjelivets 
förvrängda rutiner blir flickan ”grym” (79), ”elak” (84), ”bråkig” (84), ”välte ut 
mjölken, slog sönder” (84), förvandlas till ”en tyngdens förfärliga förstörande ande” 
(79). Romanens gestaltning av familjerelationernas moraliskt-personala degradering får 
gensvar från de nykatolska samhällsteologemas familjeanalys. Fabriksvärldens 
inhumana arbetsvillkor skapar i arbetaren, resonerar de, en mental tomhet, som han 
försöker kompensera med brutalt beteende gentemot sina närmaste. Alkoholism, gräl, 
våld tillhör arbetarfamiljens vardag.53 Mest utsatta för föräldrarnas asociala handlingar 
blir deras bam, som ofta intemaliserar de vuxnas våldsbeteende och visar aggressivitet 
mot både äldre och jämnåriga.54

53 Jfr t ex Weil, La Condition, 259; Häring, Ehe, 336. Se även Gaudium et spes 8 (D 4308); Houtart, 
194ff.

54 Jfr Häring, Ehe, 458f; Wollasch, ”Familie”, 12. Se även O Philippon, La Jeunesse coupable vous 
accuse. Les causes familiales et sociales de la délinquance juvénile. Enquéte mondiale. Paris 1950, 69, 76 
och passim.

55 Holzherr, 776. Jfr Häring, Ehe, 451, 453ff, 459ff och passim; Wollasch, ”Familie”, 12f; David, 
”Familie”, 15; Speck, 14ff. Se även Gaudium et spes 48; Doms, 745.

56 Jfr Holzherr, 776; Häring, Ehe, 335f, 451, 453ff, 456f och passim; Weil, L'Enracinement, 130; 
Kasper, Kärlek och trohet, 15; Wollasch, ”Familie”, 12.

57 Häring, Ehe, 500. Jfr ibid, 448ff; Holzherr, 774f; W Heinen, Liebe als sittliche Grundkraft und ihre 
Fehlformen. Moralpsychologische Deutung und moraltheologische Wiirdigung, Freiburg/B (2) 1958, 124. 
Se även Begemann, 30, 38.

De nykatolska samhällsteologema observerar att den urbana familjeinstitutionen 
försöker neutralisera de upplösande centrifugala krafterna genom centripetala mot
åtgärder. Men eftersom dessa försvarsmekanismer i stor utsträckning utnyttjar person
fientliga medel, har de oftast motsatt effekt och påskyndar stadsfamiljens splittrings- 
process. Till de vanligaste av dessa perverterade räddningsstrategier räknar samhälls
teologema en inskränkning av familjens inre och yttre öppenhet. Familjeinstitutionen 
realiserar normalt sitt frälsningsdynamiska humaniseringsprojekt genom en inre frihet 
och ett utåtriktat engagemang. Samtidigt som den respekterar medlemmarnas personala 
autonomi, främjar den deras delaktighet i samhällets andra gemenskaper. Endast som 
”Treffpunkt sozialer Beziehungen” kan den fullfölja sin kombinerade personala och 
sociala kallelse.55 Samhällsteologema noterar att den urbana familjen ofta försöker öka 
sin motståndskraft mot industrisamhällets familjeupplösande tendenser genom att ge 
avkall på denna öppenhetssträvan. Å ena sidan avskärmar den sig från omgivningens 
intersubjektivitet och kapslar in sig i sin egen privata sfär.56 57 Å andra sidan förkastar 
den industrivärldens partnerskapsideal och söker sig tillbaka till agrarsamhällets 
auktoritärt-patriarkala ordning. Den fria dialogen mellan föräldrar och bam byts ut mot 
en avpersonifierande ”Gehorsamserziehung”. De hårt pressade industriella familjerna 
i Dykungens dotter tvingas in i ett liknande försvarsbeteende. Dels kompenserar 
arbetarkvarterets föräldrar sin ständiga frånvaro i hemmet genom auktoritära uppfostr
ingsmetoder. Av sitt ”nötande nötande arbete” (74) får Mojan ”ett dystert straffande 
sätt att vara” (74). Både flickan och gårdens andra bam är vana att ”ständigt ducka 
under uppfostrande örfilar” (110). Dels motverkas de gemenskapsupplösande mekan
ismerna genom en inåtvänd familjemodell. I Mojans dröm om den framtida lyckan är 
familjesamvaron ett slutet mm ”inne i himlen” (80) utan någon levande koppling till 
den sociala omgivningen. Liksom hon själv försöker gardera sig mot yttervärlden 
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genom att dölja sig bakom ”en mur lika hög och slät som centralfängelsemuren” (81), 
formar hon sitt familjeliv till en ”sällsam stängd värld” (67), ”ett vakttorn” (80), ”en ö” 
(67). Varken grannarna (86) eller de gamla föräldrarna (138) vill hon ge tillgång till sin 
privata sfär. Det är nästan bara i olika typer av krissituationer med stympad dialogisk 
potential - flickans försvinnande är ett typiskt exempel (178f) - som hon motvilligt 
öppnar sitt familjeliv för andra sociala relationer.

Industrisamhällets familjedestruktiva mekanismer i Dykungens dotter resulterar i att 
familjegemenskapen brister sönder. Medan både Mojans (247) och gårdskarlens (113) 
föräldrar lever tillsammans ända fram till sin död, splittras romandiegesens urbana 
familjer efter en relativt kort tid. Denna kollaps drabbar familjegemenskapens alla 
generationer lika starkt. De äktenskapliga och kvasiäktenskapliga banden spricker med 
en närmast orubblig nödvändighet (t ex 100, 118, 183). Till följd av föräldrarnas 
interpersonala försyndelser - den minimala uppmärksamheten, de mentala och 
kroppsliga oförrätterna etc - söker sig barnen alltmer bort från hemmet. Flickan böljar 
”rymma” (102) redan som liten för att så småningom försvinna ”ut på gatan, ut i 
världen, bort, bort” (208). Barnens flykt hemifrån bildar upptakten till deras asociala 
livsföring, som potentierar föräldrarnas övergrepp. Flickan slutar som prostituerad 
(209, 230f); pojken - även han ”en rymmare” (252) - blir kriminell (252). Den äldsta 
generationen slutligen döms till en fullständig ensamhet (274) och lever omgiven av en 
tilltagande ”tystnad” (276). Många moment i romanens gestaltning av stadsfamiljens 
splittring får stöd från de nykatolska familjeanalysema. Industrivärldens familjeupp- 
lösande krafter skonar, menar samhällsteologema, ingen av familjens grundrelationer. 
Makarna faller offer för ”[d]ie sprunghaft in die Höhe gehenden Ehescheidungs- 
ziffem”.58 De gamla blir bortskurna från en levande samvaro med de yngre gener
ationerna och åldras i ensamhet.59 Barnen lämnar alltför tidigt det konfliktfyllda 
föräldrahemmet. Berövade ett normalt fungerande familjeliv löper de stor risk att 
hemfalla åt kriminalitet. Med hänvisning till aktuella sociologiska studier framhäver 
samhällsteologema att drygt 90 % av alla prostituerade och ungdomskriminella 
kommer från splittrade stadsfamiljer.60 ”La familie n’existe pas”61 - så sammanfattar 
Simone Weil familjens tillstånd i det rotlösa industrisamhället.

58 Häring, Ehe, 496. Jfr ibid, 3O4ff, 332ff, 458f, 5O2f och passim: Chenu, ”Rewolucja wspólnotowa”, 
306. Se även Gaudium et spes 47; Begemann, 33f.

” Jfr Häring, Ehe, 497ff.
80 Jfr ibid, 458f. Se även R Proske, ”Die Familie 1951. Eine Beschreibung ihrer wichtigsten 

Merkmale”, Frankfurter Hefte. Zeitschrift fur Kultur und Politik 6 (1951), 267f; Philippon, 69 och passim; 
Begemann, 30.

61 Weil, L’Enracinement, 130. Jfr förf:s ”Quelques Reflexions sur les origines de l’hitlérisme”, 50, 56; 
McLellan, 146; Bell, Simone Weil, 126.

6~ Häring, Ehe, 454. Jfr ibid, 453ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 39ff, 99; Holzherr, 773ff; 
Delhaye, ”Dignité”, 422ff.

Som tidigare nämnts ser samhällsteologema familjesamvaron som en bas för jagets 
personala självförverkligande. Industrialiseringen ger, menar de, denna familjens 
personfrämjande kompetens en allt större aktualitet. Tack vare sina intima strukturer 
framstår familjegemenskapen som ”der stärkste Damm gegen die Vermassung”.62 Då 
den urbana familjeinstitutionen luckras upp av maskinsamhällets destruktiva krafter, 
försöker människan realisera sina elementära personala behov genom andra typer av 
sociala band. Dessa kompensatoriska gemenskaper förmår dock aldrig skapa den unika 
kärlekssamvaro som är familjens domän. Visserligen rymmer de en viss personal- 
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iserande potential, men den frigörs endast då de samverkar med familjelivets privata 
miljö. Som ersättning för den brustna familjeinstitutionen blir de snarare en grogrund 
för avpersonifierande mekanismer.63 Eftersom industrisamhället tvingar människan att 
tillbringa huvuddelen av sin vakna tid på arbetsplatsen, är det yrkeslivet som ofta får 
spela surrogatfamiljens roll. Arbetaren blir ”mit seinem Beruf verwachsen”64, personal- 
iserar sin maskin och flyr från de perverterade familjerelationerna in i lönens enkla 
förutsägbarhet: ”Rien n’est si clair et si simple qu’un chiffre”.65 Men fabriksvärlden 
förmår aldrig återgälda arbetarens personalt färgade yrkeslojalitet med en lika personal 
respons. Lidande av hans kompensatoriska strategi blir inte bara hans familj och hans 
egen personala utveckling utan också själva arbetet, som lätt urartar till en alienerande 
verksamhet, då det bortkopplas från familjens personaliserande centrum.66 I Dykungens 
dotter är det först och främst Mojan som projicerar familjens personala kärnuppgifter 
på fabriken. Sin familjemiljö upplever hon kontinuerligt som en ”oordning” (218), ”en 
hög stor virvel” (216), ett svekfullt kärr (63f). Varken ”bamet” (143) eller ”barnets far” 
(143) vågar hon ”förlita sig på” (143). Ett riktigt ”hem” (148) söker hon i stället i 
fabrikens lagbundna värld, där maskinen ständigt står på samma plats och avlöningen 
är säker ”som söndag” (148). Inte ens under de stora familjekrisema - Veras döds
sjukdom, flickans försvinnande etc - är hon beredd att svika ”sin maskin, hennes 
verkliga vän till sist” (143). Ironiskt nog är det hon själv som slutligen blir sviken av 
automatsamhällets surrogatfamilj. Då hon inte längre har ”någon att arbeta för” (272), 
förlorar både arbetet och den säkra veckolönen all sin kompensatoriska mening: 
”Arbete, arbete, vad tjänade det till?” (245f). Ingen av fabrikens ”skakande maskiner” 
(272) förmår bota hennes fullkomliga ensamhet.

63 Jfr t ex Häring, Ehe, 465ff, 483, 517 och passim; Wollasch, ”Familie”, 11; Weil, La Condition, 254; 
förf:s L'Enracinement, 83.

w Häring, Ehe, 517.
65 Weil, L’Enracinement, 63. Jfr Chenu, ”Cywilizacja techniczna”, 212; Wollasch, Familie”, 12.
66 Jfr Häring, Ehe, 517; Weil, La Condition, 254, 259 och passim; Höffner, Christliche Gesellschafts- 

lehre, 131. Se även Gaudium et spes 67; Calvez, ”La Vie”, 496ff.

En annan gemenskap som i Dykungens dotter får överta den splittrade familjens 
funktioner är arbetarkvarteret. Den lilla flickan passas av ”grannfrun” (75), när Mojan 
är på fabriken. Föräldrarna, som ”av en eller annan men egentligen hela tiden samma 
anledning” (89) inte orkar bry sig om sina barn, tvångsförvisar dem till gården: ’”Ut på 
gården!’ 'Ner på gården och lek!”’ (89). Som många andra gemenskaper kan kvarteret 
spela en positiv roll i familjens sociala liv; Veras begravning är ett bra exempel (167f). 
Men då gården förses med funktioner som normalt tillkommer familjens intima sfär 
förvandlas den till en avpersonifierande gemenskap. Av de många dehumaniserande 
mekanismer som har gårdskollektivet som bas uppmärksammar berättaren särskilt 
starkt den allmänna opinionens välde. I fattighuset lever folk tätt inpå varandra och vet 
allt om alla: ”ingenting kunde döljas” (63). Mojan känner sig iakttagen av ”samtliga på 
gården” (58), samtidigt som hon själv noggrant registrerar ”vem som hade sett otuktigt 
efter vem” (82). Denna sorts observationer cirkulerar oavbrutet i kvarterets sociala 
nätverk och blir ett underlag för gårdens ”allmänna mening” (79), som utövar ett 
ständigt tryck på hyresgästerna. Berövade stabila familjeband och rotlösa i den urbana 
industri världen försöker de skapa ”ordning” (81) i tillvaron genom att anamma 
kollektivets opinion. Mojan kompenserar ”frånvaron av giftasringama” (81) med att 
vilja vara ”som alla andra” (81) och fördöma ”allt i samstämmighet med alla” (81). Det 
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första offret för detta intemaliserade grupptryck blir hennes egen familj, som hon ”med 
lock och pock, nyp och skällsord” (81) tvingar in i den allmänna meningens inhumana 
ordning. Likartade avpersonifierande mekanismer dokumenterar inte minst arbetar- 
prästema, som under långa tider bodde i ”le quartier” bland fattiga fabriksarbetare.67 
När familjeinstitutionen försvagas, rapporterar de, är det ofta just i kvarterets gemen
skap arbetaren söker en fast punkt i den urbana miljön. Det trångbodda, rotlösa gårds- 
kollektivet står visserligen bi i en rad akuta nödsituationer68 men förmår aldrig skapa 
och förmedla de andliga värden industriarbetaren allra mest behöver. I den mån 
kollektivet förses med familjens typiska funktioner, får det en övervägande negativ 
verkan på individernas personala sfär.69 Som en av kvarterets skadligaste mekanismer 
utpekar arbetarprästema gruppens normskapande tryck. I ”le quartier”, menar de, lever 
arbetarfamiljerna nära varandra och vet allt om varandras problem. Ryktena går runt 
och omsätts i fasta omdömen, som genom olika slags repressiva gruppåtgärder utövar 
makt över gemenskapens liv. Den rotlösa arbetaren intemaliserar gårdens opinion och 
gör sig till ett redskap för kollektivets ostracism.70 Liksom han i fabriken underordnas 
maskinernas vilja, lyder han i sin hemmiljö kvarterets oskrivna lag.

67 Jfr Ducos, 40ff.
68 Jfr t ex ibid, 44.
69 Jfr ibid, 42ff.
70 Jfr ibid, 42ff, 160ff. Se även Weil, Connaissance sumaturelle, 272; förfis La Pesanteur, 160ff.

Den gemenskap som i Dykungens dotter gör störst anspråk på att överta familjens 
funktioner är emellertid staten. För att frilägga hela spännvidden i denna kompens
atoriska mekanik krävs en närmare undersökning av statsapparatens dehumaniserande 
maktstrukturer i romanen.



2.5 Den patologiska staten

I Dykungens dotter är familjen inte den enda gemenskap som relateras till arbetets 
inhumana ordning. Romanens samhällsskildring upprättar också paralleller mellan 
fabriken och en rad andra sociala institutioner. Yllans stora ”tegelbyggnad” (73) med 
sina ”jättelika” (82), invecklade ”spolsystem” (82) påminner om skolans stora 
”tegelhus” (149) med labyrintiska ”stengångar, stengångar” (149) och fängelsets 
”jättelik[a]” (27) centralbyggnad med sitt komplicerade system av ”jämgallerier” (27). 
Fabrikens maktfullkomliga produktionsadministratörer med sin föraktfulla ”blick” 
(189) har en motsvarighet i fängelsets vakter ”med stora iakttagande klara ögon” (38) 
och i skolinspektören, som med ”utforskande blick” (149) granskar eleverna. 
Berättaren nöjer sig inte med att konstruera detta slags diegetiska överensstämmelser 
utan artikulerar explicit att det finns en djupgående strukturell homologi mellan 
”fabriken” (73, 149), ”fängelset” (149), ”kasernen” (149) och ”skolan” (149, jfr 73); 
listan skulle kunna utvidgas med andra sociala inrättningar i romanfiktionen, bl a 
anstalten för skyddsuppfostran (255), rättspsykiatriska kliniken (259), barnavårds
nämnden (222ff) och skyddshemmet för lösdriveri (223). I den stora digressionen om 
samhällslivets villkor (186) upphöjs fabrikens maktbaserade förtryck till hela samhälls
ordningens bärande princip. På samma sätt som den avpersonifierande maskinvärlden 
har sin samlande symbol i kontrollklockans stela ansikte, representeras samhällets 
förtryckarmekanismer av guldvapnets stela lejonansikte ”över ingången till rätten” 
(186). Både rätten och de andra organ som tillämpar fabrikens dehumaniserande för- 
try c karmetoder är statliga institutioner. Alla dessa implicita och explicita signaler 
indikerar dels att samhällets sjukdom är relaterad till statens patologi, dels att denna 
statsinstitutionens kris är ett historiskt fixerbart fenomen som hänger ihop med 
industriarbetets urartning.

Sambandet mellan industrialiseringen och statens sjukdom i Dykungens dotter 
bekräftas ytterligare av en serie diegetiskt konstruerade skillnader mellan det agrara 
och det urbana. För det första är statens närvaro mycket tydligare i staden än på landet. 
I den gamla världen befinner sig statens representanter borta i Tomelilla och 
Kristianstad (18). Stadsmiljön däremot inrymmer en rad statliga inrättningar, bl a 
länsfängelse (26ff), skola (149), kasem (196) och bamavårdsmyndighet (234). En 
statlig förankring har många av stadsdiegesens mimesiskonnotatörer: en ”polisbil” 
(222), tjänstepapper (234), ”gymnasiemössor” (196) etc. Medan Mojan i det gamla 
landet först och främst är ”dotter” (11) och duglig arbetare (19), blir hon i staden också 
en ”medborgare” (224). I det urbana persongalleriet ingår poliser (222), soldater (196), 
tjänstemän (224), myndighetspersoner (234) etc. För det andra skapar statsstrukt- 
uremas ökade densitet i romanens industriella värld ingen personfrämjande zon utan - 
tvärtom - en grogrund för dehumaniserande mekanismer. I den gamla världen knyts 
den universella tyngdlag människan lyder under i första hand till naturen: Östersjöns 
anstormningar (20), den innötta åkern (20), ”de blytunga näten” (20) etc. Den stads- 
baserade intrigen däremot konstrueras i stor utsträckning kring konflikter mellan 
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medborgarna och statsorganen. Huvudansvaret för denna sorts spänningar läggs inte på 
individerna utan just på den industriella statsmaktens patologi.1 *

' Industristatens olika patologiska symptom uppmärksammas också kontinuerligt i Trotzigs publicistik; 
jfr t ex förf:s ”Där kallbranden sprider sig: Generalens Frankrike”, Aftonbladet 10.7.1959: förf:s 
”Tjeckoslovakien. 21 augusti 1968 ligger som en gravsten över en enorm förhoppning”, Aftonbladet 
21.8.1978; förf:s "Rädda Anatolij Martjenko!”, Dagens Nyheter 29.11.1983. Författarinnan betonar att 
samtidens negativa ”tendenser” är ”ovanligt tydliga” (Pleijel, 12) i Sverige och ägnar påfallande många av 
sina publicistiska texter åt staten Sveriges sjukdomssymptom; jfr t ex förf:s ”Sverige sparkar på de 
liggande”; förf:s ”Asyllagen måste ändras”; förf:s ”Den officiella välviljans grymhet”, Dagens Nyheter 
7.6.1986; förf:s ”Djur att kuscha efter godtycke”. Dagens Nyheter 28.4.1987. Dessa Trotzigs resonemang 
kring den modema statens kris rör sig i hög grad inom den nykatolska förståelsehorisonten.

’ Jfr t ex Muller, 87ff; Molnar, 69ff, 77ff, 94ff och passim. Se även Mounier, ”Revolution 
personnaliste”, 223ff; förf:s ”Manifeste”, 499ff; Maritain, Humanisme integral, 280ff.

3 Jfr Pétrement, 129ff; McLellan, 49ff; Hellman, 7: Blum & Seidler, 203.
4 Jfr Pétrement, 178ff, 187ff och passim; Dujardin, 79: Muller, 38f.
5 Holzherr, 782. Jfr även WA 6,258, 12,330, 18,389ff, 30,2,123; E Troeltsch, Die Soziallehren der 

christlichen Kirchen und Gruppen, TUbingen 1912, 532; H Rommen, Der Staat in der katholischen 
Gedankenwelt, Paderborn 1935, 32ff, 109ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 221.

6 Jfr Auer, Weltoffener Christ, 266ff; Holzherr, 782ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 219ff; K 
Mörsdorf, ”Staat”, i: LThK", IX, 993ff. Se även Gaudium et spes 74; R Tucci, ”La Vie de la communauté 
politique”, i: L'Église dans le monde de ce temps, II, 549ff.

7 Jfr Holzherr, 779ff; de Lubac, O naturze, 1 lf. Se även Gaudium et spes 25ff (D 4325ff); Semmelroths 
kommentar till Gaudium et spes, 359ff; J Maritain, Les Droits de 1’homme et la loi naturelle, Paris 1945, 
17ff; förf:s L’Homme et 1'Etat, Paris 1953, 12ff; Mounier, ”Manifeste”, 615ff, 619ff och passim.

8 Jfr t ex Chenu, ”Teologia pracy”, 458.

Romanens kopplingar mellan fabrikens, samhällets och statens sjukdom får ett 
kraftigt intertextuellt stöd från de nykatolska samhällsteologema. Grundvalarna för sin 
socialteori formulerade de på 30- och 40-talet, då statsinstitutionen befann sig i en djup 
kris. Många av dem konfronterades med totalitarismens förtryckarmaskineri redan före 
andra världskrigets utbrott." Simone Weil exempelvis vistades i Berlin flera månader 
under 1932 för att på plats studera det politiska läget i Tyskland, och efter Hitlers 
maktövertagande hjälpte hon tyska flyktingar i Frankrike.3 Hennes personliga kontakt 
med Trotskij och andra ryska emigranter samt med fransmän som vistats och arbetat i 
Stalins Ryssland gav henne en direkt inblick i Sovjets politiskt-sociala ordning.4 Det är 
därför inte förvånande att staten och dess urartning intar en så exponerad plats i de 
nykatolska samhällsdiskussionerna. Medan de protestantiska teologerna tenderar att 
reducera statsinstitutionen till en ”Notordnung zur Abwehr der Siinde”5, betraktar de 
flesta av deras nykatolska kolleger staten som en del av Guds ständigt pågående 
skapelse med målet i civitas Dei, den yttersta tidens utlovade korporation.6 Denna 
statens frälsningsdynamiska dimension beskriver de nykatolska statsteoretikema först 
och främst i interpersonala kategorier. Det är inte staten, menar de, utan den mänskliga 
personen som är Guds avbild och skapelsens krona. Staten är alltså inte ett själv
ändamål utan ett medel med uppgift att ordna individernas intersubjektiva kärlek, så att 
den tjänar vars och ens personala utveckling.7 Det av Pius XI lanserade begreppet 
politisk kärlek, som åsyftar allas affirmativa öppenhet för statskoilektivets communio- 
värden, används ofta av samhällsteologema för att karakterisera detta personfrämjande 
växelspel mellan det individuella och det statliga.8 Sin kärlekspolitiska potential 
förverkligar staten enligt de nykatolska samhällsvetarna i den mån den förkroppsligar 
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en dialektisk enhet av subsidiaritet och solidaritet.9 Å ena sidan ger den person
främjande staten företräde åt den enskilda individens autonomi och eftersträvar inte 
”eine Einengung der Person” utan ”eine Sicherung und Potenzierung ihrer Freiheit".10 
Å andra sidan berikar staten denna okränkbara mänskliga frihet med en kenotisk, 
solidarisk dimension. Rättigheter kompletteras med skyldigheter, individuellt självför
verkligande med uppoffringsberedskap. Den politiska kärleken innebär just att indi
viden använder sin personala integritet för att inom statens ram verka för sin nästa.11 
Liksom den urartade dialogiska relationen manifesterar sig genom en störd jämvikt 
mellan makt och kenotisk maktlöshet, beskrivs statens patologi av samhällsteologema 
som en avpersonifierande balansrubbning i statens dialektiska enhet av solidaritet och 
subsidiaritet. I stället för att skilja mellan två sjukdomstyper - solidaritetens vs sub- 
sidiaritetens hypertrofi - betraktar de nykatolska statsteoretikema pseudosolidariteten 
och pseudosubsidiariteten som olika sidor av en och samma statsinstitutionella kris. 
Den kännetecknas till sitt innersta väsen av att staten glömmer sin instrumentella, 
kenotiska position gentemot den mänskliga personen och förhärligar sig själv.12

9 Jfr Holzherr, 762f, 778f, 781; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 42ff, 5lff och passim; de 
Lubac, Catholicisme, 253ff; H Rommen, ”Staat, Staatsphilosophie”, i: SM, IV, 711, 715f. Se även Gaudium 
et spes 75; Tucci, 557ff.

10 Holzherr, 761. Jfr ibid, 781; A-F Utz, Sozialethik. Mit intemationaler Bibliographie, Heidelberg 
1958ff, I, 250ff; Tischner, Etyka solidarności, 52ff; Rommen, ”Staat, Staatsphilosophie”, 716; Maritain, 
L’Homme et l’Etat, 4ff och passim; förf:s Humanisme integral, 183ff. Se även Gaudium et spes 75; D 3943; 
Tucci, 557ff.

11 Jfr Holzherr, 78lff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 42 ff. Se även Gaudium et spes 75; 
Tucci, 557ff; Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 169ff och passim.

12 Jfr t ex Holzherr, 783; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 221; Weil, Oppression, 13ff, 80ff och 
passim; de Lubac, Catholicisme, 280ff; förf:s Le Drame, 258ff, 335ff, 349ff och passim; Bemanos, La 
Liberté, 106, 145, 197 och passim; J Maritain, La Personne et le bien commun, Paris 1947, 44 och passim; 
förfis Humanisme integral, 280ff; Mrówczyński, 131; Chenu, Pour une Theologie, 102; P Kirchhof, 
”Staatsgewalt”, i: LThK3, IX, 898. Se även Berdjajev, ”Dommen over vor tid”, 127f; Gaudium et spes 75.

13 Jfr t ex Bemanos, La Liberté, 106, 112ff, 141, 191 och passim: Molnar, 15lff, 175ff: Chenu, Pour 
une Theologie, 102 och passim; Gutiérrez, 22ff, 74ff, 169 och passim; David, ”Die schöpferische Kraft”, 
797, 801. Se även Gaudium et spes 73ff; Tucci, 545ff.

14 Ur maktens aspekt betraktas den modema statens dehumanisering även av bl a Berdjajev och de 
Lubac; jfr Berdjajev, ”Dommen over vor tid”, 89ff och passim; de Lubac, Le Drame, 325ff, 335ff. En 
likartad fokusering på statens och samhällets maktkomponent är tydlig i Trotzigs icke-skönlitterära utsagor; 
jfr t ex förfis ”Och han sade: Du ska icke döda!”; förf;s Per Olof Sundman, 21.

I enlighet med sin historiserande grundhållning vill de katolska samhällsteologema 
betrakta statens patologi som en produkt av konkreta, tidsbundna verklighetsförhåll
anden. Sin tids statssjukdom återför de i regel på industrialiseringens destruktiva 
krafter. Statsinstitutionens självförhärligande absolutisering och maskinens demoniska 
emancipation uppfattas som djupt besläktade fenomen.13 14 I sin förståelse av sambandet 
mellan statens och arbetets kris lägger de enskilda samhällsteologema emfas på delvis 
olika företeelser. Genom att så energiskt betona statsförtryckets maktkaraktär öppnar 
sig Dykungens dotter särskilt starkt mot Weils syn på industristatens urartning. 4 Sin 
materialistiska metod trogen förklarar Weil den modema statsinstitutionens patologi 
med hänvisning till arbetsvillkorens ständiga evolution. Den taylorska automatis- 
eringen och rationaliseringen har, resonerar hon, åstadkommit en djupgående förändr
ing i den industriella statens struktur. De allt mäktigare fabriksbyråkratema, som 
bygger sin privilegierade position på renodlade maktrelationer, strävar efter att befästa 
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sin status inte genom att kumulera mer och mer kapital utan genom att utveckla sin 
maktkapacitet.13 I detta syfte främjar de administrationens utveckling inom samhällets 
alla områden.15 16 Genom komplexa sammanslagningsprocesser, i hög grad pådrivna av 
den teknokratiska politiken i den stora krisens kölvatten, har dessa olika byråkratiska 
system förenats till ”un appareil unique” med staten som sin organisatoriska grund.17 
Den gamla, ekonomiskt baserade kapitalismen har lämnat plats åt en helt ny samhälls
ordning: ”capitalisme d’Etat”.18 Utmärkande för detta nykapitalistiska samhällsskick 
är, menar Weil, dels att det inte har sitt fundament i kapitalet utan i statsmakten, dels 
att dess elit inte är fabriks- och bankägare utan ”une bureaucratie permanente, irres- 
ponsable, recrutée par coaptation, et possédant, par la concentration entre ses mains de 
tous les pouvoirs économiques et politiques”.19 De förtryckarmekanismer som dessa 
administratörer utvecklar för att upprätthålla sin ”dictature bureaucratique”20 bygger 
huvudsakligen på makt- och styrkerelationer och speglar den automatiserade arbets
platsens dehumaniserade ordning. Liksom den taylorska lönearbetaren, avskärmad från 
sitt mentala liv och inlemmad i det oöverblickbara maskinsystemet, blir ett lydigt offer 
för arbetsledarens arbiträra maktutövning, styrs medborgaren inom alla sina verklig- 
hetssfärer av den byråkratiska centralmaktens svåröverskådliga institutioner.21 22 23 Det är 
”un Etat totalitaire” som är den byråkratiska maktelitens självklara mål."

15 Jfr Weil, Oppression, 21 ff, 60ff, 142ff och passim. Se även McLellan, 86: Blum & Seidler, 121.
16 Jfr Weil, Oppression, 26ff, 89ff, 142ff. Se även Dujardin, 108ff; McLellan, 81 f; Blum & Seidler, 

231.
17 Weil, Oppression, 31. Jfr ibid, 28ff, 149ff och passim; förf:s La Condition, 232; förf:s ”Quelques 

Réflexions sur les origines de 1’hitlérisme”, 55ff och passim; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 265f. Se även 
McLellan, 69ff; Dujardin, 108ff; Bell, Simone Weil, 127.

18 Weil, Oppression, 32. Jfr Hellman, 21f; McLellan, 61. I sina sena skrifter tenderar Weil att se 
statskapitalismens sjukdomssymptom i ett bredare historiskt perspektiv - på vissa ställen är hon rent av 
beredd att ge dem en närmast tidlös, naturförankrad karaktär. Frankrikes totalitärt-byråkratiska statsordning 
exempelvis återför hon på bl a Richelieus och Ludvig XlV:s centralistiskt-polisiära styre. På ett liknande 
sätt kopplar Trotzig den svenska centralmaktens hypertrofi till Gustav Vasas och Axel Oxenstiernas 
statsreformer: jfr Weil, L'Enracinement, 137, 140, 148ff, 165 och passim; McLellan, 147, 154, 252; 
Trotzig, ”Det sekulariserade Sverige”, 90ff.

15 Weil, Oppression, 14. Jfr ibid, 13ff, 35f, 197ff och passim; förf:s ”Quelques Réflexions sur les 
origines de rhitlérisme”, 47ff. Se även McLellan, 61: Cedronio, ”Introduction”, 21, 26 och passim: 
Dujardin, 114ff.

20 Weil, ”L’Allemagne”, 138.
21 Jfr Weil, Oppression, 25f, 61ff, 88ff och passim; Cedronio, ”Introduction”, 26; McLellan, 146: 

Hellman, 21 f.
22 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 45. Jfr förf:s Oppression, 142ff: 

McLellan, 68f, 81; Blum & Seidler, 202f; P Riviale, La Pensée libre. Essai sur les écrits politiques de 
Simone Weil, Paris-Budapest-Toronto (2) 2004, 12lff; Bell, Simone Weil, 127.

23 Jfr t ex Bernanos, La Liberté, 47, 55f, 81, 104 och passim; förf:s Les Grands Cimetiéres. 49f, 70f, 95 
och passim; von Balthasar, Bemanos, 485; Molnar, 126, 15lff, 18lff och passim; Maritain, Humanisme 
integral, 85ff, 164ff, 195ff och passim; Mrówczyński, 32f och passim; Mounier, ”Manifeste”, 491ff, 499ff 
och passim. Se även Berdjajev, Novoje srednevkove, 24 och passim; förf:s ”Dommen over vor tid", 96ff, 
106ff; förf:s Mirosozertsanije Dostojevskago, 83, 209 och passim: Sjestov, 83f.

I likhet med flera andra nykatolska samhällsteologer"3 betraktar Weil den modema 
statens urartning som ett världsomfattande fenomen. Som en produkt av universella 
strukturförändringar i arbetets villkor har den, betonar hon, drabbat hela industri
världen och dess kolonier. Såväl Hitlers Tyskland och Stalins Ryssland som Roosevelts 
USA och Blums Frankrike är enligt Weils analys inbegripna i samma rörelse mot ”une 
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formę totalitaire d’organisation sociale”.24 Skillnaden mellan de totalitära staterna och 
de liberala demokratierna gäller enbart grad och tydlighet. Varje stat är ”un composé 
de démocratie et de dictature” och drabbas med varierande styrka av totalitarismens 
patologi.25 I en liberal demokrati är sjukdomssymptomen svårare att upptäcka än i en 
totalitär stat, eftersom de döljs bakom en täckmantel av demokratiska procedurer.26 Att 
avslöja de reella politiska mekanismerna bakom denna formella rättsstatsfasad ser Weil 
som ett av de viktigaste syftena för sina samhällskritiska studier.271 likhet med Marx 
realiserar hon sitt demaskeringsprojekt genom att använda det omkastade perspektivet 
och undersöka den demokratiskt-liberala statsapparaten ur de förtrycktas låga posit
ion.28 Men medan Marx framför allt är intresserad av den kapitalistiska statens eko
nomipolitiska aspekter, koncentrerar sig Weil på statsmaktens personalt-existentiella 
implikationer. De politiska deklarationerna visar inte sin sanna halt, menar hon, förrän 
de konfronterats med individens ”certaines conditions” och ”situations particuliéres”.29 
Resultatet av Weils undersökningar blir en komplex teori som avslöjar myten om den 
liberala demokratins personfrämjande verkan. Både hon och en rad andra nykatolska 
samhällskritiker30 visar att den demokratiska statens grundprinciper i regel inte är annat 
än floskler, som döljer och legitimerar den industriella statens despotism. Samhälls
skildringen i Dykungens dotter aktualiserar en rad centrala idéer ur denna social
teologiska systemreferens. Mot den som fond framstår romanen som en avslöjande 
kartläggning av den industriella demokratins dehumaniserande förtryck. Där den 
liberalt-demokratiska staten vill ge ett intryck av att ställa medborgarens personala sfär 
i centrum, diagnostiserar romanen statskapitalismens självförhärligande pseudosolidar- 
itet och pseudosubsidiaritet.

24 Weil, Oppression, 152. Jfr ibid, 19ff, 28ff, 142ff och passim; förf:s ”Quelques Réflexions sur les 
origines de l’hitlérisme”, 53ff; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 261f, 269; förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 
i: förfis Écrits historiques et politiques, 239. Se även Blum & Seidler, 17ff, 35ff, 6lff; Bell, Simone Weit, 
3f, 105f; Dujardin, 79ff, 153ff; McLellan, 60f, 78ff, 86, 146f och passim; Hellman, 21f; Muller, 35ff; 
Cedronio, ”Introduction”, 8f, 14ff.

25 Weil, ”Ne recommenęons pas”, 262. Jfr förf:s Oppression, 30ff, 142ff; förf:s ”Le Röle de 1’U.R.S.S. 
dans la politique mondiale”, i: förfis Écrits historiques et politiques, 205; förfis ”Réflexions en vue”, 300.

26 Jfr Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de l’hitlérisme”, 56f; Muller, 41.
27 Jfr Weil, Oppression, 92 och passim; McLellan, 279, 288; Dujardin, 153ff, 163ff och passim; Bell, 

Simone Weil, 23, 34, 194ff; Winch, 186; Allen & Springsted, 163ff; Blum & Seidler, 210, 221; Riviale, 
121ff.

28 Jfr t ex Weil, Oppression, 21 ff, 197ff och passim. Se även Calvez, La Pensée, 161 ff.
29 Weil, L'Enracinement, 10. Jfr ibid, 9ff, 26ff, 32ff och passim.
30 Jfr t ex Bemanos, La Liberté, 145, 150; McLellan, 279.
31 Kapitlets genomgång av den liberala demokratins grundprinciper begränsar sig till de moment som är 

direkt relevanta för Dykungens dotter och den nykatolska analysen av industristatens patologi.
32 J S Mill, ”On the Definition of Political Economy; and on the Method of Investigation Proper to It”, 

i: förfis Collected Works, red F E L Priestley, J M Robson m fl, Toronto-London 1963ff, IV, 321.
33 Jfr t ex ibid, 321ff; förfis A System of Logie Ratiocinative and Inductive. Being a Connected View of 

the Principles of Evidence and the Methods of Scientific Investigation (förfis Collected Works, Vllf), II, 
90lff; L T Hobhouse, ”Liberalism”, i: förf:s Liberalism and Other Writings, red J Meadowcroft, Cambridge 
1994, 31 f; C B Macpherson, The Life and Times of Liberal Democracy, Oxford-New York 1977, 25ff, 50ff; 
A Bohnen, Die utilitaristische Ethik als Grundlage der modemen Wohlfahrtsökonomik, Göttingen 1964, 
3ff, 8ff; C Taylor, Philosophical Arguments, Cambridge/MA-London 1995, 186f, 196f och passim.

En av den liberala demokratins fundamentala principer31 är medborgarens frihet. 
Människan är, hävdar John Stuart Mili, ”a being who desires to possess wealth”32 och 
strävar efter att ständigt öka sitt välstånd och sitt välbefinnande.33 Den liberala 
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demokratin ser som sitt främsta rättesnöre att låta människan själv bestämma sig för de 
handlingsalternativ som hon tror leder fram till maximal lycka. Den frihet hon 
garanteras av den liberalt-demokratiska statsinstitutionen är framför allt en frihet att 
välja.34 Att denna typ av liberal frihet berörs i Dykungens dotter, dock utan att kopplas 
till en reell frihetskänsla, har redan kommenterats i kapitlet om den depersonaliserade 
arbetaren. Mojans anställning på Yllan är resultatet av ett beslut som uppfyller 
liberalemas krav på en fri viljehandling. Till följd av en lika fri handlingsakt flyttar hon 
efter tjuguåtta år till ”Malmö Spinneri- och Strumpfabrik” (250). Men trots att fabriken 
respekterar hennes valfrihet, upplever hon sin arbetsplats som ett fängelse. Samma 
skenbara karaktär får romangestalternas fria viljeakter inom den urbana världens alla 
områden.35 Det är på minst två punkter berättaren desavouerar den liberala frihetens 
värde. För det första visar han att själva väljandet oftast saknar en reell frihetshalt. 
Eftersom den nya världen består av ”burar, stora, sammankopplade” (95), har valet 
mellan de olika livsaltemativen ingen reell betydelse. För det andra garanterar 
valmomentet i sig ingen bestående frihetsupplevelse. Även om Mojan i den urbana 
världen fattar olika slags beslut, känner hon att hon sitter ”fast, orubbligt fast” (95). 
Som en av de viktigaste orsakerna till hennes tvångsupplevelse utpekas den nya 
världens fixerade strukturer, som är helt losskopplade från hennes egna fria handlingar 
men ändå oavbrutet styr hennes existens. Den valfrihet romandiegesens liberala stat 
erbjuder sina medborgare visar sig vara en kamouflerad nödvändighet. En likartad 
kritik av den liberala frihetsideologin formulerar de nykatolska samhällsteologema.36 I 
synnerhet Simone Weil granskar den liberala demokratins frihetsdogm. Det 
existentiellt-personala frihetsbegrepp som hon utvecklar i bl a ”Réflexions sur les 
causes de la liberté et de f oppression sociale” - och som diskuterats i ett tidigare 
kapitel - har till uppgift inte bara att beskriva industriarbetets underkuvande krafter 
utan också att avslöja den utilitaristiskt-liberala frihetssynen som en abstrakt, bedräglig 
”fiction”.37 Även om den liberala demokratin förser medborgaren med en formell 
valfrihet, känner han sig från alla sidor omgiven av ”une nécessité absolument 
inflexible”.38 Förklaringen till hans fångenskapsupplevelse är enligt Weil att en reell 
frihet varken skapas av några enstaka valögonblick eller av det maximerade välståndet 
utan av konkreta, personala livsvillkor.39 Både i den renodlade totalitära staten och i 
den liberala demokratin kontrolleras denna existentiella livssituation av ett enhetligt 

34 Jfr t ex F A Hayek, Law. Legislation and Liberty. A New Statement of the Liberal Principles of 
Justice and Political Economy, London 1982, I, 55ff; J Gray, Hayek on Liberty, Oxford-New York 1984, 
56ff; D Held, Models of Democracy, Stanford 1987, 41, 66ff, 138, 177 och passim; Hobhouse, 15 och 
passim; Macpherson, 34ff, 42ff; Taylor, Philosophical Arguments, 215f; Blum & Seidler, 82ff, 93.

35 I intervjuuttalanden om Dykungens dotter beskriver Trotzig det moderna samhället med bilder som 
”fängelse”, ”fångenskap”, ”enorma myrstackar, där folk sitter inplockade i sina hål och inte kan röra sig 
eftersom det inte finns plats” (Nilsson, ’”Den årstid där evigheten börjar’”: ”Författarinna idag”). De nutida 
staternas förslavande tendenser diskuterar författarinnan bl a i ”Människan reducerad till ett föremål”.

36 Jfr Bemanos, La Liberté, 97, 145, 197 och passim; von Balthasar, Bemanos, 481 ff: E Mounier, ”Les 
Certitudes difficiles”, i: förf:s (Euvres, IV, 71ff; förfis ”Manifeste”, 590f: de Lubac, Le Drame, 68ff, 273ff, 
335ff och passim; Guardini, Religiöse Gestalten, 159 och passim; Maritain, Humanisme integral, 282 och 
passim. Se även Berdjajev, ”Dommen over vor tid”, 96ff.

37 Weil, Oppression, 113. Jfr ibid, 86ff, 115ff, 142ff och passim; Blum & Seidler, 82ff, 221, 269 och 
passim; Dujardin, 158, 163ff; Muller, 38; Bell, Simone Weil, 33ff.

38 Weil, Oppression, 115. Jfr ibid, 79ff, 90f, 134f och passim: Blum & Seidler, 82ff.
39 Jfr Weil, Oppression, 115ff, 132ff, 197ff och passim; förf:s L'Enracinement, 21ff och passim. Se 

även Blum & Seidler, 86ff, 244, 269: McLellan, 87f.
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industriellt-byråkratiskt tvångssystem, som är immunt mot människans personala 
beslut och reducerar hennes val till innehållslösa gester.40 Som en trogen kopia av den 
fria marknadens logik har, menar Weil, den fetischerade liberala valfriheten först och 
främst till uppgift att dölja och legitimera det statskapitalistiska samhällets förtryck.41

40 Jfr Weil, Oppression, 90ff, 113ff, 132ff. Se även Blum & Seidler, 83ff, 137, 194 och passim; Allen & 
Springsted, 178ff; McLellan, 273ff; Muller, 35ff.

41 Jfr Weil, Oppression, 80ff och passim. Se även Blum & Seidler, 82ff, 253; Muller, 35ff; Dujardin, 
163ff; Bell, Simone Weil, 36.

42 Jfr Mill, ”On the Definition”, 32lff; förf:s A System, II, 902ff; F A Hayek, Individualism and 
Economic Order, London 1949, 92ff; förf:s Law, I, 8ff, 55ff, 118ff och passim; Gray, 60, 112ff; G Hartfiel, 
Wirtschaftliche und soziale Rationalität. Untersuchungen zum Menschenbild in Ökonomie und Soziologie, 
Stuttgart 1968, 87ff, 92ff; Hobhouse, 27f, 41; Macpherson, 62; C Perelman, Justice, New York 1967, 7lff.

En annan grundläggande princip i den liberalt-demokratiska statsordningen är en 
pragmatiskt och evolutivt uppfattad rationalitet. I sin strävan efter största möjliga lycka 
gör enligt den liberala teorin individen en målmedveten användning av sin valfrihet. 
Han realiserar metodiskt sina egennyttiga mål och väljer av de tänkbara 
handlingsalternativen det som låter honom mest effektivt maximera sitt välbefinnande. 
Då konflikter mellan enskilda medborgares egenintressen uppstår, löses de på samma 
rationella sätt. Staten låter de konkurrerande individerna framföra sina argument och 
ger företräde åt det egenintresse som bäst främjar det sammanlagda välbefinnandet hos 
alla individer. De inblandade partema fogar sig efter statens dom, eftersom det 
allmänna välståndet också ligger i deras intresse.42 Att denna organiskt-harmonierande 
rationalitetsprincip inte har någon täckning i den sociala realiteten demonstrerar 
Dykungens dotter särskilt tydligt i passagen om barnens samvaro på gården (89ff). Som 
framgått tidigare i studien gör berättaren gården till ett slags arketypiskt 
modellsamhälle, som med parabelliknande koncentration sammanfattar de rådande 
sociala lagarna: ”Gården var ett rike. Gården var ett land och ett folk” (89). Till 
skillnad från liberalernas pragmatiskt-rationella idealsamhälle är gården ”ett 
obeslutsamt motstridigt böljande fram och tillbaka” (90), där ”lägen” (93) avlöser 
varandra utan någon påtaglig ändamålsenlighet: ”Det svänger, det svänger” (93). 
Gårdslivet jämförs med dans (93), ”virvel” (94), växlande vind (93). Adverbet plötsligt 
återkommer med påfallande envishet i passagetexten och får uppbackning från en rad 
uttryck som pekar i samma riktning: ”oväntat” (93), ”oförmodat” (92), ”galet” (93), 
”rasande” (92) etc. Bamsamhällets irrationella oförutsägbarhet betingas på djupet inte 
av att livet på gården förlöper helt kaotiskt utan av att det regleras av lagar som ingen 
av de inblandade förmår kontrollera och omsätta i ett ändamålsenligt, egennyttigt 
handlande. Av de olika paradigm som styr barnens sociala relationer sätter berättaren 
styrkans logik i centrum. Gården består av bödlar och offer, spindlar och flugor (92f), 
som gång på gång hamnar i skilda typer av maktkonflikter. Dessa kollisioner följer i 
stor utsträckning de jämviktsregler som diskuterades i kapitlet om den 
mellanmänskliga syndcirkulationens lagar. Eftersom varken bödeln eller offret lyckas 
utnyttja styrkans obönhörliga mekanik för sina syften - de är snarare verktyg för 
styrkans övermakt - kan deras konflikter inte få någon rationell utgång. Gårdens ”knut 
av avoghet” (93) löser upp sig plötsligt och oväntat, helt oberoende av de inblandades 
individuella strävanden. Den ”onde anden” (93), ständigt närvarande i gårdssamhällets 
bödel/offer-relationer, ”dansar jublande över det hela” (93) utan någon förnuftig plan. 
Romanens gestaltning av kollektivlivets irrationalitet låter sig belysas av Weils 
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samhällssyn. I det statskapitalistiska systemet strävar de enskilda aktörerna, menar hon, 
efter att maximera styrkan. Men styrkan låter sig aldrig utnyttjas av människan utan 
påtvingar henne sina självsvåldiga lagar.43 Böjd ”sous la contrainte de la force”44 
realiserar hon varken egennyttiga eller allmännyttiga intentioner utan blir ett offer för 
styrkans egen ändamålslösa balansgång.45 Dess irrationellt-asociala regler ringar Weil 
in med en oförutsägbarhetsvokabulär, som har tydliga likheter med romanpassagens 
metaforik - styrkan beskrivs som blind, plötslig, vild, dåraktig och jämförs med lek, 
virvel, vind.46

43 Jfr Weil, Oppression, 88ff; förf:s L’Enracinement, 304ff. Se även Blum & Seidler, 132ff, 180, 216f 
och passim; McLellan, 82ff, 146f; Cedronio, ”Introduction", 26; Muller, 40ff.

44 Weil, La Source, 11.
45 Jfr Weil, Oppression, 92ff, 157f och passim; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 271. Se även Blum & 

Seidler, 132ff, 196ff, 228 och passim; Fraisse, 163ff; Winch, 144; Numminen, 62ff.
46 Jfr Weil, La Source, 21ff, 25ff, 32 och passim: förf;s Oppression, 95f, 142. 157, 192 och passim; 

förf:s ”Réflexions en vue”, 309; Blum & Seidler, 251; McLellan, 83; Cabaud, 213ff. Se även Berdjajev, 
Mirosozertsanije Dostojevskago, 5lf, 84ff, 154 och passim.

47 Macpherson, 29.
48 Jfr Hobhouse, 15ff, 30, 33 och passim; Held, 62f, 70, 76f; Macpherson, 64ff; J Rawls, A Theory of 

Justice, Cambridge/MA 1971, 65, 73ff; Perelman, 45ff.

Ytterligare en princip den liberala demokratin vilar på är jämlikhet. Eftersom alla 
människor har ”equal capacities for pleasure”47, måste de garanteras samma rätt att fritt 
sträva efter välbefinnande. Jämvikten mellan de individuella lyckoprojekten realiseras, 
resonerar de liberala tänkarna, först och främst genom ett system av valsituationer, som 
i lika grad gynnar alla medborgare. På samma sätt som allmän och lika rösträtt skapar 
jämlikhet på det politiska planet, upprätthålls balansen mellan arbetsgivaren och 
arbetstagaren genom ett arbetskontrakt, som båda av egen vilja skriver under. Hur 
mycket individer än skiljer sig från varandra i fråga om ekonomisk och social status, 
blir de likvärdiga, så fort de får samma respekt från den liberalt-demokratiska 
samhällsordningens sida. Tack vare sin jämlikhet kan de i sitt sökande efter maximal 
lycka fritt förflytta sig mellan olika punkter på samhällets differentierade karta. 
Jämlikheten gör staten till en rörlig och öppen korporation.48 Också detta liberalt- 
demokratiska axiom demaskeras i Dykungens dotter. Även om romandiegesens 
samhälle uppfyller liberalernas jämlikhetskrav, utgör det en hierarki som ”består av 
dem som har rätt att finnas till, de riktiga. Och på andra sidan: de som aldrig borde ha 
kommit till” (81). Relationen mellan dem som är över och dem som är under beskrivs i 
första hand i maktkategorier: ”De som skulle bestämma, bestämde. De andra 
bestämdes över” (186). De privilegierade betraktar sin styrka mer som ett självändamål 
än som ett medel. I digressionen om samhällets lagar sätter berättaren visserligen 
likhetstecken mellan ”bestämde” (186) och ”använde” (186), men romanvärlden i 
övrigt ger relativt få exempel på en rent pragmatisk - förslagsvis profitinriktad - 
tillämpning av makten. De högre använder ”de lägre” (186) framför allt för att bekräfta 
och styrka sin maktposition. Samhället är en ”ordningsmaskin” (81), som strävar efter 
att reproducera sin egen hierarkiska struktur. Trots att de som bestämmer och de som 
lyder möter varandra i vissa liberalt reglerade situationer - flickans anställningsintervju 
är ett exempel (189) - skapar samhällets självbevarande maktmekanismer ”[e]tt gap. 
En avgrund” (224) mellan de båda klasserna. De som är över har ”sin egen syn” (224) 
på dem som är under och betraktar dem som ”avfall” (81) och som ”ett slags djur” 
(186). Den enorma klyftan mellan herrarna och deras tjänare gör den sociala 
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cirkulationen praktiskt taget omöjlig. Berättaren konstaterar att de som bestämmer har 
”fötts att vara över” (186). I en ironiskt färgad passage med inslag av fri indirekt stil 
lånar han rösten åt ”alla[s]” (201) - de privilegierades - rådande syn och hävdar att 
människans position på samhällsstegen är hennes ”art och natur” (201); var och en är 
”gjord” (201) för sin fasta ”plats i världen” (201) och ”bör veta sin plats” (201).

Romanens kritik av den liberalt-demokratiska jämlikhetsidén har en replipunkt i 
den nykatolska statsteorin. Trots sina jämlikhetsdeklarationer förvandlas den industri
ella staten, menar socialteologema, alltmer till ett segregerat, myrstacksliknande 
samhälle med två klasser av medborgare: eliten och massan. Den lilla eliten kont
rollerar massan och upprätthåller olika typer av gallringsprocedurer, som befäster 
samhällets hierarkiska ordning.49 Genom sitt kraftfulla framhävande av samhälls
hierarkins maktkaraktär aktiverar Dykungens dotter särskilt starkt Simone Weils analys 
av förtrycket. Så länge jämlikheten bygger på vissa punktuella valsituationer, har den, 
menar hon, endast en abstrakt, formell karaktär. Reell blir den först då den förankras i 
människans konkreta och stabila livsvillkor.50 I stället för att eftersträva denna sorts 
existentiella jämlikhet har mänskligheten konstruerat sina samhällssystem kring 
politiska och sociala olikheter.51 I statskapitalismen, där den administrativa eliten 
legitimerar sina privilegier genom styrkan, vilar den hierarkiska samhällsordningen 
huvudsakligen på maktförhållanden. Samhället delas upp i två kategorier: ”hommes qui 
ordonnent” och ”hommes qui exécutent”.52 I viss begränsad utsträckning använder de 
som bestämmer sin makt som ett medel - de ekonomiska begreppen ”exploitation”, 
”profit”, ”consommation personnelle”53 etc aktualiseras ibland i Weils samhällsana
lyser - men först och främst utgör den kumulerade styrkan ett självändamål. 
Makthavarnas primära syfte är att ”accroitre cette puissance”54 och trycka ned ”ceux 
d’en bas”.55 Samhället förvandlas till en jättelik ”machinę å broyer les hommes” med 
uppgift att permanenta en maktens obalans, som gör den fredliga klasscirkulationen 
näst intill omöjlig.56 Den formella likvärdighet som makthavarna så gäma betonar är 
endast en täckmantel, som vill ge den hierarkiska samhällsordningen en demokratisk 
legitimitet.57

49 Jfr t ex de Lubac, Le Drame, 245ff, 335ff, 344ff och passim; Guardini, Religiöse Gestalten, 156, 
183f; Bemanos, La Liberté, 141, 145 och passim; förf:s La France, 26; Mounier, ”Feu la Chrétienté”, 622 
och passim; Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije 
Dostojevskago, 83, 102, 151, 195ff och passim; Gaudium et spes 74f; D 3940.

50 Jfr Weil, Attente de Dieu, 102ff; förf:s Oppression, 112f; förf:s L’Enracinement, 26ff. Se även Blum 
& Seidler, 85, 137f, 182ff, 243 och passim.

51 Jfr Weil, Oppression, 92ff. Se även McLellan, 104; Blum & Seidler, 136, 205; Muller, 35ff; Winch, 
99.

52 Weil, Oppression, 97. Jfr ibid, 23, 11 lf, 189 och passim; förf;s ”Ne recommenęons pas”, 264f; Blum 
& Seidler, 46, 208; Hellman, 30; McLellan, 74, 104; Bell, Simone Weil, 22f.

53 Weil, Oppression, 24, 101. Se även t ex Dujardin, 1 lOff.
54 Weil, Oppression, 28.
55 Weil, ”Ne recommenęons pas”, 264. Jfr förfis Oppression, 95, 146; Blum & Seidler, 45f, 196ff; 

McLellan, 83.
56 Weil, Oppression, 88. Jfr ibid, 88ff, 112; förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 239; förf:s Attente de 

Dieu, 104ff, 113ff. Se även Blum & Seidler, 137f, 182, 186 och passim.
57 Jfr Weil, Oppression, 112 och passim; Blum & Seidler, 85, 220f, 283 och passim.

Ännu en liberalt-demokratisk grundprincip, nära besläktad med jämlikheten, är 
rättvisan. Staten harmonierar enligt liberal teori de individuella lyckoprojekten och 
samordnar dem med allmännyttan genom en jämn fördelning av rättigheter och 
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skyldigheter mellan alla medborgare. Om en konflikt mellan olika egenintressen 
uppstår och individen upplever den distributiva jämvikten som rubbad, har han rätt att 
anmäla balansstömingen till staten. I den mån den opartiska statsmakten bedömer hans 
klagomål som befogat, ingriper den för att via retributiva medel återställa det 
ursprungliga jämviktstillståndet.58 Dykungens dotter hyser en rad betänkligheter mot 
denna liberala rättviseprincip. Berättaren placerar gång på gång gestalterna i 
situationer, som avslöjar den distributiva jämviktens illusoriska karaktär. Malmös 
nattliga gator (230), småhotellens ”underliga klibbiga instängda” (231) rum, ”Mazettis 
vid Bergsgatan” (228) är bara några av de många platser i romanens dieges där flickan 
utsätts för ett uppenbart förtryck utan att samhällets iustitia distributiva därmed 
överträds. Den jämna fördelningen av formella rättigheter och skyldigheter lyckas inte 
skydda henne för lidande. Som lika innehållslös avslöjas statens retributiva praxis. 
Bakom merparten av romanens orättvisor står inte fria individer utan opersonliga 
strukturer - ”samhällskroppen” (51), ”den allmänna tyngdlagens vilja” (95), 
”maskinsamhället” (73) etc - som knappast kan göras till objekt för vanliga 
kompensatoriska åtgärder. De drabbade blir så djupt kränkta i sin elementära 
mänskliga värdighet att de inte förmår protestera eller formulera plausibla argument. 
Flickans försök att göra sig förstådd misslyckas vare sig hon möter polisen (213), 
doktorn (225) eller barnavårdsnämnden (223). Ett stumt skrik som försvinner spårlöst i 
den likgiltiga tystnaden är ett av romanens ledmotiv. Men även om gestalterna skulle 
ha lyckats övertyga världen om att de fallit offer för orättvisa handlingar, hade ingen 
retributiv procedur förmått reparera deras personala skador. Till följd av steriliseringen 
blir flickan ”tommare än när hon föddes, tom som innan hon blev till” (225). Alla 
försök att kompensera hennes lidande (t ex 237) är dömda att bli verkningslösa.

58 Jfr t ex Gray, 60ff, 71ff; R Nozick, Anarchy, State, and Utopia, New York 1974, 18ff, 160ff och 
passim; Rawls, 73f, 314f. Se även G del Vecchio, Justice. A Historical and Philosophical Essay, red A H 
Campbell, Edinburgh 1952, 51ff och passim; Perelman, 18ff och passim; Rommen, Der Staat in der 
katholischen Gedankenwelt, 165.

5’ Jfr S Weil, ”Luttons-nous pour la Justice?”, i: förf:s Écrits de Londres, 45ff; förf:s L'Enracinement, 
9ff, 3O4f och passim; förfis Attente de Dieu, lOlff; förfis ”La Personne”, 25ff. Se även Blum & Seidler, 
217, 220f, 260; Winch, 179ff; Bell, Simone Weil, 53; förfis ”Reading Simone Weil”, 214ff; McLellan, 255; 
Numminen, 63. Weils idéer har många likheter med Marx kritik av det borgerliga rättvisebegreppet; jfr R 
Dahrendorf, Die Idee des Gerechten im Denken von Karl Marx, Hannover (2) 1971, 55 ff och passim. 
Bemanos kritik av den borgerliga synen på rättvisan utvecklas bl a i förfis La Liberté, 165ff. Den 
personalistiska distributionsteorin presenteras i Maritain, La Personne et le bien commun, 44f och passim; 
förf:s Les Droits de l’homme, 15 och passim; Mrówczyński, 132ff.

60 Jfr t ex Blum & Seidler, 220ff; Allen & Springsted, 179f.

Även på denna punkt öppnar sig Dykungens dotter mot Weils analys av den 
industriella statens urartning. Rättviseprincipen blir mer än en tom floskel, hävdar hon, 
enbart då den ställer det mänskliga lidandet i fokus. Liberalerna försummar fullständigt 
denna existentiella sfär och definierar rättvisan som om den vore en ytlig, 
marknadsekonomisk mekanism.59 Att deras tänkande skyddar makthavarnas intressen 
och osynliggör de svagas perspektiv visar Weil genom en noggrann granskning av 
distributionens och retributionens begränsningar. De som står längst ned i 
samhällshierarkin har oftast ingen nytta av sina jämnt fördelade rättigheter. Deras liv är 
fyllt av situationer som vållar lidande utan att rubba den distributiva jämvikten.60 Weils 
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favoritexempel - en flicka på en bordell och en arbetare vid löpande bandet61 - har 
motsvarigheter i Dykungens dotter. Som lika abstrakt och ineffektiv avvisar Weil 
rättvisans retributiva gottgörelsemekanism. Den bygger på det falska antagandet att 
orättvisorna är intressekonflikter mellan fria, osårbara och relativt jämbördiga subjekt 
och kan kompenseras på samma enkla sätt som förfelade finansiella transaktioner.62 
Men förtrycket i allmänhet och de statskapitalistiska förtryckarformema i synnerhet 
följer, resonerar Weil, en helt annan logik. För det första är de flesta oförrätternas 
ursprung inte någon subjektiv ”usurpation d’un privilége” utan ”les conditions 
objectives, c’est-å-dire matérielles, de 1’organisation sociale”.63 En sådan opersonlig 
struktur, förankrad i ”la naturę méme des choses”64, kan knappast avkrävas ett 
utjämnande skadestånd. För det andra lyckas ingen retributiv procedur bota förtryckets 
personala följder. Ofta är offren så djupt skadade i sina essentiella mänskliga 
funktioner att de inte ens klarar att verbalisera sin förnedring.65 Weil återkommer i 
olika sammanhang till bilden av en anklagad, som förlamad av ”le malheur et la peur” 
inte förmår mer än ge stammande, sammanhangslösa förklaringar.66 Romanens 
berättare formar Mojans protest mot barnavårdsnämndens övergrepp till en likartad 
kommunikationsakt:

61 Jfr Weil, Attente de Dieu, 114, 116; förf:s La Condition, 181 ff och passim. Se även Blum & Seidler, 
156, 189f, 221 f; Winch, 180f; Bell, Simone Weil, 45.

62 Jfr Weil, L'Enracinement, 304ff; förf:s Attente de Dieu, 103ff; Blum & Seidler, 95, 150, 189f, 221 
och passim; Allen & Springsted, 179f. Liberalismens subjektbegrepp presenteras bl a i Hobhouse, 56ff, 
67ff, 152ff och passim; Hayek, Individualism, lff; Nozick, 33, 310 och passim.

63 Weil, Oppression, 81. Jfr ibid, 88ff, 209f och passim; Blum & Seidler, 131, 217.
64 Weil, Oppression, 89. Jfr förf:s Connaissance sumaturelle, 105ff.
65 Jfr S Weil, ”Légitimité du gouvemement provisoire”, i: förf:s Écrits de Londres, 68f; förf:s Attente de 

Dieu, 104ff; förf:s La Source, 13ff. Se även Blum & Seidler, 95, 186, 220ff, 227 och passim; Allen & 
Springsted, 179f.

66 Weil, Attente de Dieu, 115. Se även Blum & Seidler, 228, 253, 283f; McLellan, 274, 283.
67 F A Hayek, The Road to Serfdom, London 1976, 249. Jfr ibid, 60f och passim; Held, 245ff; Gray, 

6 lff.
68 Jfr Hobhouse, lOf och passim; Macpherson, 23ff, 27f; Held, 68, 103 och passim; Taylor, Philo- 

sophical Arguments, 257f.

Hon skrek ett skrik, som inte kom fram mer än som ett halvkvävt gispande. Någon 
ilade till med ett glas vatten. Men vad hjälpte det? Orden trängdes i hennes mun, ett 
helt livs tal. Men det kom inte fram. Och ju mer hon stammade, ju mer fisklikt 
stirrade först den ena myndigheten sedan den andra rakt ut i luften. (223)

En av de viktigaste principerna bakom den liberala demokratin är legalismen. Staten 
främjar enligt liberal teori individernas välståndsmaximering genom att införa ”the 
Rule of Law”, som snarare binder statsapparatens än medborgarens agerande.67 Lagens 
främsta roll är inte att reglera människans liv utan att skydda hennes fria handlande 
mot statens och andra aktörers övergrepp samt att se till att detta handlande inte 
inkräktar på andras individuella strävan. När kollisioner mellan enskilda individers 
egenintressen uppstår, är lagens huvuduppgift att med allas bästa som rättesnöre 
återställa balansen i samhällets spontana ordning.68 Sin frihetsbeskyddande funktion 
fyller lagen bäst då den så långt det går avstår från detaljerad ”legislation” och behåller 



312 Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter

en allmän, sedvanerättslig karaktär.69 Diegesen i Dykungens dotter uppvisar inga spår 
av någon sådan legislativ återhållsamhet. I stället för att begränsa sig till allmänna 
konsensuslagar har staten infört ett nät av detaljerade juridiska regleringar: ”lösdriveri
lagen” (214), ”’[...] 1941 års lag om s. på person, som kan antagas genom arvsanlag på 
avkomlingar överföra sinnessjukdom eller sinnesslöhet [...]”’ (225) etc. De tryggar inte 
medborgarnas fria handlingsutrymme utan vill in i minsta detalj normera deras 
existens. Fängelset, en sorts bild av samhällsordningen i stort, är en värld där inget får 
ske som inte följer ”en bestämmelse” (27). Till och med fångens ”svettningar, sprid
ningar och flämtningar” (27) underkastas regler. Medan den liberala lagens rationalitet 
har sin förebild i naturordningens spontanitet70, bildar romandiegesens stadgar och 
regler ett stelt, ogenomsläppligt system, som sätter överskådligheten före människo
naturen. Den lagstyrda världen är ”för ljus” (149), för ”kall” (149), för ”glasklar” 
(149). Den eftersträvar ett tillstånd, där allt kan ”beräknas och förutsägas” (27). I den 
liberala demokratin slår lagen vakt om jämvikten mellan de lyckosökande aktörerna71; i 
romanens dieges utnyttjar lagen sin rationellt-pedantiska struktur för att befästa det 
sociala fältets hierarki. I digressionen om samhället likställer berättaren dem som 
bestämmer och dem som dömer. Domarna sitter ”högt upp” (186), medan de dömda 
står ”lågt ner” (186). Domarna lyder inte lagarna utan använder sig av dem för att 
inskränka de dömdas frihetssfär. De fastslår ”gränserna för den som blir dömd - buren 
den dömde får att röra sig i och andas i” (186). Medan lagarna i den liberala 
demokratin sätter en gräns för statens auktoritet72, fungerar de i Dykungens dotter som 
redskap för statsmaktens förtryck.

69 Hayek, The Road, 249. Jfr förf:s Law, I, 72ff och passim; Gray, 56ff, 124ff; Rommen, Der Staat in 
der katholischen Gedankenwelt, 164f.

70 Jfr t ex Hayek, Law, I, 35ff, 43ff, 48ff och passim; Gray, 58ff.
71 Jfr t ex Hayek, Law, I, 94ff, 98ff, 118ff och passim.
72 Jfr t ex F A Hayek, The Constitution ofLiberty, London 1960, 23 lf.
73 Jfr de Lubac, Le Drame, 247ff, 258ff, 349ff; förf:s De la Connaissance, 155ff, 167ff. Se även 

Lagerlöf, ”Skriva för att slå hål på ytan”, där Trotzig kommenterar Sjukdomen: ”Så är det i de krigsfödande 
totalitära systemen: någons idealforeställning projiceras på en befolkning och sedan skall det som inte 
stämmer skäras bort”.

74 de Lubac, Le Drame, 349. Jfr Teilhard de Chardin, Le Phénoméne humain, 285: ”Le cristal au lieu de 
la cellule”. Kristallpalatsets syndrom diskuteras även bl a i Sjestov, 65f.

75 de Lubac, Le Drame, 350.
76 Jfr ibid, 354ff. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije Dostojevskago, 5 lf, 84f, 195ff och passim.

Romanens gestaltning av det urartade liberalt-demokratiska lagsystemet får stark 
respons från de nykatolska samhällsteologemas diagnos av industristatens patologi. 
Samtidigt som den modema staten förhärligar sig själv, tenderar den, hävdar de, att 
glömma liberalismens legalistiska måttfullhet och hypostasera lagen. Henri de Lubac 
betraktar nutidens lagtyranni som ett arv huvudsakligen från positivisternas sterila 
rationalism. I deras samhällsbild, påpekar han, underordnas det sociala livet ett 
abstrakt, minutiöst regelverk, som inte utgår från människans verkliga natur utan från 
förnuftets effektivitetskalkyler. Allt som inte passar in i lagens hyperlogiska, 
förutsägbara paradigm, underkastas en hänsynslös förträngningsprocess.73 Staten 
förvandlas till ”un palais de cristal”, där ”tout est lumiére”.74 Dehumaniserande i detta 
lagvälde är inte bara att det ersätter den personala friheten med ”le déterminisme 
universel”75 utan också att det genom sin strävan efter näst intill matematisk logik 
kränker människans outtömliga mysterium.76 Medan de Lubac analyserar lagabsolut- 
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iseringen på idéplanet och sätter fokus på fenomenets rationalistiska dimension, 
koncentrerar sig Simone Weil på laghegemonins konkreta, historiska uppenbarelse
former och framhäver deras maktaspekt. Lagens viktigaste uppgift har varit och är, 
resonerar hon, att begränsa och social isera styrkan. Men den obändiga styrkan har 
aldrig låtit sig tämjas av människans stadgar och förordningar utan tvärtom gjort dem 
till sina egna verktyg.77 I statskapitalismen, där den nakna styrkan strukturerar sam
hällets samtliga relationer, framträder denna lagperverterande mekanism med särskilt 
drastisk tydlighet. Statsbyråkratin har infört otaliga förordningar som ingalunda 
representerar allmännyttan utan ”la souveraineté de 1’Etat” och som med ”1’intérét de 
1’Etat” i blickfånget reglerar medborgarens alla existenssfärer.78 Hans ”droit privé” har 
helt ställts under statens överhöghet.79 Den statskapitalistiska lagens främsta roll är, 
fastslår Weil, att legalisera statens och statselitens självförhärligande maktfullkom
lighet.80

77 Jfr Weil, Attente de Dieu, 102ff; förf:s ”La Personne”, 25ff. Se även Blum & Seidler, 210ff, 231, 
24lff: McLellan, 279f; Bell, Simone Weil, 38ff, 45f.

78 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 50. Jfr ibid, 49ff, 56f; Muller, 42ff; 
Dujardin, 153ff.

79 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 50.
80 Jfr Blum & Seidler, 210, 212; McLellan, 279: Bell, Simone Weil, 38f.
81 Jfr Held, 68, 245ff; Macpherson, 34ff; Hayek, Law, 1, 94ff, 124ff, 137ff och passim: Gray, 2, 64, 83ff 

och passim; Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 164f.
82 Jfr Hayek, Law, 1, 128f; Held, 55 ff.
81 Jfr Hayek, Law, I, 118ff och passim: Gray, 31 ff, 70ff, 124ff.

En annan grundprincip i den liberala demokratin är återhållsam myndighetsut
övning. Statens maktutövande instanser tjänar bäst allmännyttan, då de ger företräde åt 
individernas egen fria lyckosträvan. Myndigheternas främsta uppgift är enligt liberal
ismen inte att döma och straffa utan att beskydda den spontana ordningens dynamik. 
Rättskipningen och den eventuella påföljden är till för att eliminera störningar i 
samhällslivets egna balansförhållanden. Då de fritt handlande aktörerna genom olika 
typer av överenskommelser och sedvanelagar själva förmår reglera sina relationer, ska 
myndighetsorganen respektera deras common law-lösningar.81 I Dykungens dotter 
nöjer sig inte de statliga institutionerna med denna blygsamma nattväktarroll. Roman
världen rymmer en mängd myndigheter - ”rätten” (186), ”kommunen” (114), ”den 
bamavårdande myndighetsbyrån” (237) etc - och befolkas av talrika statsfunktionärer, 
bl a ”uniformerade män” (214), ”vaktare” (215), ”tjänstemän” (224), ”[gjrupper av 
soldater” (196). Med särskild emfas markerar berättaren polisens närvaro i det 
diegetiska rummet. Flickan konfronteras med polisen på alla ställen där hon bor (t ex 
213, 222, 230). Polisen finns i Rotterdam, ”i Kiel, Gdynia, Malmö, alltid polisen” (37). 
Talande ter sig de många sammansättningar som ordet polis genererar i romantexten: 
”polispiket” (215), ”polisambulans” (213), ”polisbil” (222), ”polisläkare” (223), ”polis
syster” (224), ”Rikspolisen” (264) etc. Medan den liberala staten skyddar individens 
rätt gentemot myndigheterna genom att hålla den dömande och den verkställande 
makten åtskilda8", smälter ”rätten” (186) och ”nämnden” (226) i Dykungens dotter 
samman till ett centraliserat maktkonglomerat. I den liberala demokratin lyder 
myndigheterna i hög grad samhällets spontana ordningskrafter83; i Dykungens dotter är 
det samhällsordningen som följer den centraliserade maktapparatens spelregler. Råd
huset med det blinda lejonansiktet får rollen som samhällslivets förebild. Den arke- 
typiska gården fungerar som en domstol, som ”bedömde och dömde” (89), ”friade och 
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fällde” (89). Både staden (25) och samhället i stort (186) består ”till sitt innersta av 
dem som dömde och dem som blev dömda - det var stommen i allt” (25). Samhälls
organens huvuduppgift är i romanen inte att tjäna allas bästa utan att vara ett verktyg 
för de sociala maktstrukturernas självreproduktion. I den parabelliknande passagen om 
barnens liv på gården utövar domaren en närmast magisk makt över sitt offer, som 
”liksom mjuknar, viljelöst öppnar sig” (92f) och inte ens förmår ”flytta en fot” (93). 
Domarens styrka har inget annat syfte än att bekräfta och överträffa sig själv. Samma 
självbevarande och självpotentierande intention har diegesens statliga myndighetsut
övning. Målet realiseras först och främst genom kontroll och tvång. Statsapparaten ser 
(97, 222), iakttar (38), utforskar (149), övervakar (226), skriver upp (229), förhör (225) 
medborgarna. När brott mot den hypostaserade lagordningen konstaterats, utsätts 
gestalterna för olika slags repressalier. Medan den liberala rättskipningens huvudupp
gift enligt teorin inte är att straffa utan att återupprätta jämvikten i det sociala spel
rummet84, fungerar straffpåföljden i Dykungens dotter som ”lagens grund och garant” 
(26). Länsfängelset, en byggnad som bär och håller ”hela samhället” (26), placeras i 
stadstopografms medelpunkt och får bistånd av andra straffinstitutioner - ”uppfostr
ingsanstalten” (253), ”Långholmen” (214), ”rättspsykiatriska kliniken” (259), ett 
”skyddshem för lösdriveri” (223) etc. Myndigheternas brutala straffåtgärder - ”fäng
elsevistelser” (37), ”samhällsuppfostran” (223), tvångsvårdnad på rättspsykiatriska 
kliniken (259ff) etc - utgör distinkta inslag i romanens intrig.

84 Jfr Hayek, Law, I, 94ff, 98ff och passim.
85 Jfr t ex Bemanos, La Liberté, 106, 141, 145, 197 och passim; förf:s La France, 26; von Balthasar, 

Bemanos, 48lff; de Lubac, Le Drame, 258ff, 335ff och passim; förfis Catholicisme, 280ff; Chenu, Pour 
une Theologie, lOlf; Maritain, L’Homme et l’Etat, 19ff och passim; förfis Humanisme integral, 286ff och 
passim; Mrówczyński, 45; Mounier, ”Manifeste”, 612ff; Guardini, Religiöse Gestalten, 151ff; Holzherr, 
782f: Rommen, ”Staat, Staatsphilosophie”, 711, 715; Kirchhof, 898. Se även Gaudium et spes 74f.

86 Weil, Oppression, 14.
87 Ibid, 201. Jfr ibid, 24ff, 144ff och passim; McLellan, 146f; Cedronio, ”Introduction”, 20ff.
88 Weil, Oppression, 15. Jfr ibid, 14, 62, 197 och passim; förfis ”Quelques Réflexions sur les origines 

de 1’hitlérisme”, 48; McLellan, 81, 253.
89 Weil, Oppression, 145.
90 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 48. Jfr ibid, 55ff; förfis Oppression, 15, 

90, 149ff; Cedronio, ”Introduction”, 21.

Statsapparatens okontrollerade framväxt är ett stående ämne i de nykatolska 
samhällsteologemas diskussioner om industristatens urartning.85 Genom att framhäva 
administrationens och polisens förtryckande roll aktiverar romanens samhällsskildring 
särskilt tydligt Weils syn på myndigheternas hypertrofi. Statskapitalismens elit, menar 
Weil, utövar sin makt varken genom några folkrättsliga procedurer eller genom 
kapitalets institutionella kanaler utan genom ”une simple machinę administrative”86, 
som ”se développe de jour en jour d’une maniére plus monstrueuse”.87 Huvudpelama i 
detta expanderande statsaggregat är polisen, armén och ”une caste bureaucratique”88, 
den sistnämnda fördelad mellan otaliga myndigheter, som i Weils analys på ett 
remarkabelt sätt liknar fabrikens maskiner. Myndigheternas kugghjul är ”réglements”, 
”rapports” och ”statistiques”; deras arbete bygger på ”les mécanismes bureaucra- 
tiques”.89 Liksom automaterna i den taylorska fabriken byggs ihop till ett enda 
rationaliserat maskinsystem, förenas de verkställande, dömande och lagstiftande stats
organen till ”une administration tres centralisée”.90 Den sammanslagna supermyndig
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heten förenar i sina händer ”la totalité des pouvoirs”91 och påtvingar sina spelregler 
”toute la vie économique, politique et intellectuelle du pays”.92 Tack vare denna 
enorma maktkoncentration kan den effektivt fylla sin primäruppgift, som är och förblir 
att upprätthålla och öka byråkraternas styrkekapacitet. Det självreproducerande målet 
realiseras med hjälp av ”un systéme de contröle”93, som övervakar samtliga medborg
are, och ett repressivt rättsväsende, som skrupulöst straffar minsta avvikelse från 
statens absolutiserade lagordning.94 95 Det är denna ”régime de dictature bureaucratique” 
som enligt Weil utgör det mest karakteristiska symptomet på den modema statens 
patologi.

91 Weil, Oppression, 29.
92 Ibid, 15. Jfr ibid, 14ff, 28ff, 144ff och passim; förf:s ”Quelques Réflexions sur les origines de 

1’hitlérisme”, 45ff; McLellan, 81.
93 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de 1’hitlérisme”, 48.
94 Jfr ibid, 49f, 56f.
95 Weil, Oppression, 29. Jfr Dujardin, 153ff; Muller, 35ff.
96 Jfr t ex Weil, Attente de Dieu, 104ff; förfis La Source, 13ff. Se även D 3936, 3940, 3943.
97 Weil, L’Enracinement, 87. Jfr t ex förfis Attente de Dieu, 113ff; förfis ”Luttons-nous pour la 

Justice?”, 50f.
98 Jfr t ex Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de l’hitlérisme”, 45; Holzherr, 779, 781.
99 Jfr Auer, Weltoffener Christ, 266ff; Holzherr, 782ff; Rommen, ”Staat, Staatsphilosophie”, 717f; 

Mörsdorf, 993ff; Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 221ff, 224ff. Se även Gaudium et spes 74ff; 
Tucci, 549ff; Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 173ff.

100 Weil, L'Enracinement, 33.
101 Weil, Attente de Dieu, 113.

I viss utsträckning följer romandiegesens polisiära statsapparat liberalismens re
kommendationer och lämnar medborgarna åt sitt individuella öde. En av berättarens 
främsta angelägenheter består i att visa att denna institutionella återhållsamhet inga
lunda bidrar till någon maximering av lyckan. De som står överst låter samhällets 
missgynnade grupper ”klara sig som de kunde därnere” (186). Som en följd av makt
havarnas pseudoliberalitet utlämnas de svagaste åt andras ”slag och skäll” (114), får 
inte den vårdplats de behöver (263), dör ”utan hjälp” (113). I digressionen om 
samhället avslöjas de styrandes likgiltighet som en del av deras medvetna förtryck. Det 
byråkratiska maskineriet lämnar dem som finns ”därnere” (186) i fred, eftersom de är 
”oanvändbara” (186), ”avfall” (186), ”de som ingen egentligen visste vad man skulle 
med” (186). Den modema statsapparatens pseudosubsidiaritet uppmärksammas likaså 
av de nykatolska samhällsteologema. Flera grupper i samhället kan, hävdar Weil, inte 
realisera sitt välbefinnande utan omgivningens solidariska stöd.96 Men myndigheterna 
vill inte spendera sina resurser på ”la défense des malheureux” utan lämnar dem som 
lider nöd utan hjälp.97 98 Den liberalt motiverade statsinstitutionella defensiviteten visar 
sig vara ytterligare en kamouflerad form av förtryckaregoism.

De nykatolska samhällsteologema vill långt ifrån betrakta det statliga myndig
hetssystemet som något essentiellt ont. Det har en betydlig frälsningsdynamisk kapac
itet, så länge det, menar de, samlar upp och förmedlar medborgarnas politiska kärlek.99 
Till och med domstolen, polisen och straffanstalterna kan få ”un caractére solennel et 
sacré”100 och bli ”1’analogue d’un sacrement”.101 Genom att begå ett brott försätter 
människan sig själv utanför sitt etiskt-mellanmänskliga sammanhang. Straffet 
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inlemmar henne åter i denna livsviktiga andliga miljö.102 Myndigheternas synd beror 
först och främst på att de försummat denna frälsningsdynamiska potential och för
vrängt samhällets intersubjektiva kärlek till en avpersonifierande respektlöshet.103 Weil 
fokuserar denna dehumaniserande attityd via nyckelbegreppet förakt och studerar med 
sina syndöverföringslagar som teoretisk bas hur det statsinstitutionella föraktet kränker 
medborgarens personala sfär. I undersökningens centrum ställer hon rättsväsendets 
behandlingsrutiner. Genom sin ständiga kontakt med olyckan och brotten har rätts
apparaten blivit så besmittad av ondska att rättskipningen ofta innebär ”un transfert de 
mal de 1’appareil pénal sur le condamné”.104 Domstolen liknar ”un appareil de trans
mission”10 , som på varje anklagad återkastar den lagrade smutsen. Eftersom det 
överförda onda kommer från ”la totalité des milieux ou habite le crime malheureux”, 
får transmissionsprocessen monumentala, närmast demoniska dimensioner och omges 
av ”une espéce d’horreur”.106 I rättsväsendets konkreta vardag antar denna monstruösa 
”contamination”107 just formen av straffmaskineriets ”mépris”.108 Under hela den tid då 
den anklagade befinner sig ”aux mains de l’appareil pénal”, blir han inte en enda gång 
”un objet d’attention”109 - en grundförutsättning för att rättsapparaten ska kunna 
aktualisera sin frälsningsdynamiska potential110 - utan bemöts av funktionärerna med 
ett blint, föraktfullt ointresse. Allt i deras beteende - ”[l]a brutalité et la légéreté, les 
termes de mépris et les plaisanteries, la maniére de parler, la maniére d’écouter et la 
maniére de ne pas écouter”111 - visar att de avgör människans öde utan att riktigt se 
henne. En ofrånkomlig följd av denna - både straffinstitutionemas och de andra 
statsorganens - föraktfulla grundattityd blir att medborgaren reduceras till ”une chose 
vile, un objet de rebut”.11*' Berövad sin mänskliga dignitet förvandlas han till ett lydigt 
redskap i byråkraternas händer och böriar rent av trivas med sitt slaveri. Lojaliteten 
mot myndigheterna blir hans andra själ.113

102 Jfr Weil, L'Enracinement, 32ff; förf:s Connaissance sumaturelle, 105ff; förfrs ”Luttons-nous pour 
la Justice?”, 45ff; Muller, 45; McLellan, 286; Bell, ”Reading Simone Weil”, 214ff. Se även Berdjajev, 
Mirosozertsanije Dostojevskago, 92 och passim.

103 Jfr t ex Holzherr, 779; Weil, ”Légitimité du gouvemement provisoire”, 68f; förf:s ”La Personne”, 
40; förf:s L'Enracinement, 148; förfis Cahiers, 111, 319; Chenu, ”Teologia pracy”, 456.

104 Weil, La Pesanteur, 78.
105 Weil, Attente de Dieu, 114. Jfr förfis ”La Personne”, 41: förf:s Connaissance sumaturelle, 105ff; 

McLellan, 287.
106 Weil, Attente de Dieu, 114. Jfr förf:s L’Enracinement, 33; förf:s ”La Personne”, 40. Se även Muller, 

42ff; McLellan, 287.
107 Weil, Attente de Dieu, 114. Jfr förfis La Pesanteur, 78.
108 Weil, Attente de Dieu, 114.
109 Ibid, 113f.
110 Jfr ibid, lOOff. Se även Hellman, 82ff.
111 Weil, Attente de Dieu, 114. Jfr förfis ”Réponse”, 246; Blum & Seidler, 228, 239, 246; McLellan, 

283.
112 Weil, Attente de Dieu, 114. Jfr förfis ”Quelques Réflexions sur les origines de l’hitlérisme”, 48; 

förf:s La Source. 12ff; Muller, 43: Blum & Seidler, 222f, 227f, 232, 251 och passim.
113 Jfr Weil, Oppression, 153, 186ff; förfis ”Réflexions en vue”, 309; förfis L’Enracinement, 161; förfis 

La Pesanteur, 157f.

Weils analys av rättsväsendets förakt ger fördjupning åt skildringen av statsmask
ineriets avpersonifierande mekanik i Dykungens dotter. Kännetecknande för romanens 
straffinstitutioner - centralfängelset, rättspsykiatriska kliniken etc - är att de förses 
med animata, närmast mänskliga attribut: varm ”kropp” (48), ”ögon” (45), ”ben” (25), 
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”röst” (45, jfr 48). Denna metaforiskt signalerade humanitet är dock djupt skadad och 
förvrängd. Rättspsykiatriska kliniken jämförs med ”ett blint öga” (259), fängelsebygg
naden är ”spetälsk” (25), orörlig (45), ”skräckslagen” (27), djurisk (25). Degraderings- 
processen går så långt att de animata straffanstalterna fråntas sitt levande moment och 
förvandlas till ”stendjur” (25), ”stenberg” (25), döda stenmassor (45), klippor ”av 
tystnad” (222). Som inte minst kapitlet om den depersonaliserade människan demonstr
erat brukar berättaren använda denna typ av försteningsvokabulär för att beskriva 
människans förtingligande. Kopplat till straffapparatens animata inrättningar får reifik- 
ationsfenomenet monumentala dimensioner. Fängelsebyggnaden liknar ett enormt 
”urtidsdjur” (25) och genererar en hel serie hyperboliserande adjektiv: stor (27, 45), 
hög (25, 27), lång (27), väldig (25, 27), jättelik (27, 45). Inne i straffanstalterna pågår 
en oavlåtlig omformningsprocess, som låter sig beskrivas i Weils transmissionstermer. 
Det i anstalterna lagrade förtingligandet överförs på internerna, som förses med de 
flesta av straffinstitutionemas reifikationselement; de ”formas till sten bland stenar, 
levande men döda stenar” (25), blir blinda (38), tysta (36), tunga (260), skräckslagna 
(261), förvandlas till djur (38), ”dödsvägg” (34), mörker (38), ”mur” (38). Den 
förstenade fängelsekroppens huvuduppgift visar sig vara att alstra sina likar. En central 
roll i denna transmissionsprocess spelar föraktet. Straffanstalterna konstrueras med 
syfte att avskärma sina intemer från varje form av uppmärksamhet. Fångarna spärras in 
i var sitt ”hål i muren” (27), hindras från att ”komma i beröring med varandra” (28), 
döms att bli glömda av ”allt och alla” (260). Från personalens sida bemöts de med 
”kommandorop” (45), ”hot” (212), brutala skrik (260f), ömsom oseende (264), ömsom 
diktatoriska (38) blickar. Till följd av rättsväsendets och de andra myndigheternas 
dehumaniserande maktutövning förlorar romanens gestalter sin motståndskraft mot 
statens tyranni och intemaliserar de statsbyråkratiska förtryckarmekanismema - på 
samma sätt som de växer ihop med sina fabriksmaskiner. Trots nämndens övergrepp 
agerar Mojan som ”en lydig medborgare” (224) och ”vill” (224) själv det bama- 
vårdsmannen beslutat. Statsapparaten blir hennes nya ”kroppsform” (149).

Till den liberala demokratins mest fundamentala principer hör pluralism. Den 
innebär dels att medborgarna har rätt att utveckla olika idéer, som fritt tävlar om 
allmänhetens uppmärksamhet och resurser, dels att staten lämnar utrymme åt mindre 
samfund och organisationer, låter dem åtnjuta en långtgående självständighet gentemot 
statsmakten och även överta en stor del av statsinstitutionernas rättigheter och 
skyldigheter. Dessa gemenskaper, hävdar de liberala teoretikerna, ökar avsevärt 
individens spelutrymme genom att utgöra en harmonierande länk mellan hans privata 
lyckosträvan och statens allmännyttiga intressen.114 Av de olika sammanslutningar som 
existerar inom statens gränser är familjen ”the most universal” och ”of the strongest 
independent vitality”.1 Denna autonomi i förhållande till statens auktoritet är en 
elementär förutsättning för att familjen ska kunna fylla sin kärnuppgift som beskyddare 
av jagets privata frihetssfär.116 Även den liberalt-demokratiska pluralismen avslöjas i 
Dykungens dotter som en illusion. I passagen om barnens liv på gården blir domarna 
”[e]n kropp. Och en röst - många röster, men i alla fall bara som en” (89). På ett 
motsvarande vis regleras de vuxnas samhälle av myndigheternas allenarådande ”syn” 

114 Jfr Hayek, Law, I, 46ff; Hobhouse, 17f; Macpherson, 72f, 75f; Held, 186ff. Se även Holzherr, 776ff, 
781; Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 136ff.

115 Hobhouse, 18.
'16 Jfr ibid, 18f; Held, 41, 292f, 297 och passim.
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(224), ”dom” (223), ”beslut” (224). De få mindre kollektiv som ingår i romandiegesens 
sociala sfär - t ex gården - invaderas ständigt av uniformklädda statsfunktionärer och 
kan knappast skydda gestalterna mot statens despoti (t ex 63). Mest drabbad av statens 
monolitiska strukturer är familjeinstitutionen. Romanens byråkratiska statsapparat 
strävar efter att överta allt fler av familjens traditionella uppgifter. Familjens hem i 
diegesen tvingas lämna plats åt ”mödrahem” (213), ”skyddshem” (223), ”barnhem” 
(226), ”fosterhem” (252). Föräldrarna lever i ständig skräck för ”bamavårdsmannens 
och -nämndens omhändertagande sugklor” (79). Bam ”omhändertas” (223), infogas i 
”nämndens domvärjo” (226), inackorderas hos ”fosterföräldrar” (245), bortadopteras 
(226), överlämnas ”till offentlig uppfostran” (252). Den som anses vara ’”[...] olämplig 
att handhava vårdnaden om bam [...]”’ (225) löper risk att tvångssteriliseras. Romanens 
gestaltning av industristatens antipluralistiska tendens ligger tydligt i linje med de 
nykatolska samhällsteologemas statsdiagnos. Den statskapitalistiska byråkratin strävar 
efter ”la totalité des pouvoirs”117 genom att, menar Weil, systematiskt undergräva 
samhällets levande mångfald. Den liberala demokratins konkurrerande ”opinions 
contraires” avlöses av ”une opinion officielle”, som upphöjs till en dogmatisk ”religion 
de 1’Etat”.118 Medan det gamla, borgerliga systemet inte minst genom sin inneboende 
”désordre” lät olika sammanslutningar ”se développer d’une maniére indépendante”, 
utplånar den statskapitalistiska byråkratin alla oberoende gemenskaper och organis
ationer.119 Som särskilt lidande av industristatens maktmonopol betraktar samhälls
teologema familjen. På grund av sin familiaristiska grundhållning brukar de betydligt 
starkare än liberalerna betona familjeinstitutionens oberoende av statsmakten. En aktiv 
familjepolitik, menar de, får inte innebära att staten övertar familjens primära personala 
funktioner.120 * 122 Att familjegemenskapen har företräde framför staten och utgör en 
naturrättslig gräns för statsmaktens inflytande bekräftas med eftertryck av pastoral
konstitutionen Gaudium et spes och många av kyrkans andra officiella dokument.1'1 
Just denna okränkbara familjesfär trängs, observerar samhällsteologema, allt starkare 
undan av den modema statens expanderande sociala befogenhetsområde. I takt med att 
den industriella familjen försvagas, övertas många av dess vitala uppgifter, barnupp
fostran inberäknad, av det växande byråkratiska statsmaskineriet. Detta förstatligande 
av familjens privata miljö har ofta förödande konsekvenser för familjemedlemmarnas 
personala liv. Som ett speciellt brutalt exempel på industristatens dehumaniserande 
övergrepp mot familjens kämprivilegier nämner samhällsteologema tvångssterilis
ering.1"

117 Weil, Oppression, 29.
118 Ibid. Jfr ibid, 155f; förf:s ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 48ff. 53f, 56 och 

passim; förf:s ”Réflexions en vue”, 3O7f. Se även Fraisse, 164; Blum & Seidler, 215, 232; Bemanos, La 
Liberté, 92, 145, 255: förf:s Les Grands Cimetiéres, 294, 319 och passim; Maritain, Humanisme integral, 
168ff, 280ff och passim; E Mounier, ”Anarchie et Personnalisme”, i: förf:s (Euvres, I, 692ff; förf:s 
”Manifeste”, 615ff.

119 Weil, Oppression, 30. Jfr ibid, 14, 17ff, 26ff och passim; förf:s ”Quelques Réflexions sur les 
origines de rhitlérisme”, 48ff, 55ff; förf:s L'Enracinement, 129ff och passim. Se även Hellman, 22: 
McLellan, 81, 146.

120 Jfr Häring, Ehe, 449ff, 465ff, 482f, 485ff och passim: Holzherr, 781; Höffner, Christliche 
Gesellschaftslehre, 235; Kirchhof, 899. Se även Mounier, ”Manifeste”, 553ff, 557ff; Duquesne, 86f.

Jfr Gaudium et spes 42 (D 4342), 52: Gravissimum educationis 3, 7; Mörsdorf, 994.
122 Jfr Häring, Ehe, 470, 472ff, 478, 483 och passim; Leclercq & David, 49f. Se även Trotzigs inlägg i 

fallet Katarzyna Nowacka: ”Den officiella välviljans grymhet”; ”Djur att kuscha efter godtycke”. I "Och
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Granskningen av statens demokratiska grundvalar i Dykungens dotter kan inte anses 
fullständig förrän den tagit hänsyn till ännu en betydelsefull liberalt-demokratisk 
princip: ”the right or at least the opportunity of education generally, to people of a 
certain rank or class”.123 Medborgaren är, resonerar liberalerna, fri i sitt val av livsväg 
och yrke endast då han garanterats ”equality with others in the opportunities for 
following such occupation”.124 För att kunna tillförsäkra individerna denna jämlika 
livsstart tar staten ett kollektivt ansvar för utbildningsväsendet. Allmän skola ligger i 
allas intresse inte minst därför att enbart en utbildad medborgare förstår sambandet 
mellan egennytta och allmännytta.125 I Dykungens dotter uppfyller skolan de viktigaste 
principiella krav den liberala ideologin ställer på utbildningssystemet. Skolgången är 
obligatorisk och öppen för samtliga medborgare. Men i stället för att skapa lika villkor 
för alla fungerar romandiegesens skolinstitution som ett av statens effektivaste 
förtryckarredskap med uppgift att inordna den unga generationen i samhällets 
hierarkiska struktur. Under sin skolgång blir varje barn ”värderat - uppåt! - eller 
avfärdat - neråt!” (150) och görs medvetet om denna sin plats i den sociala 
rangordningen. Uppdelningen i ”de livsdugliga” (150) och dem som är ”ingenting” 
(150) får giltighet för elevernas hela återstående liv; allt är ”färdigt och avgjort innan 
det alls hade börjat” (150). Sitt hierarkiserande uppdrag fullföljer skolan med samma 
metoder som andra statliga organ. Skolan är en fängelselik inrättning, där allt går ”efter 
regler” (149). Lärama och annan skolpersonal fungerar som både domare och poliser, 
som med ”utforskande blick” (149) övervakar eleverna och förkunnar dom över deras 
prestationer. Till och med tystnaden på skolgården ”härskar” (151) och ”dömer” (151). 
De kunskaper skolan lär ut har framför allt till syfte att fungera som underlag för 
värderande procedurer. I analogi med skolbyggnaden, en sluten, igenmurad ”labyrint” 
(149) utan ”utgång” (149), har undervisningen ingen anknytning till elevernas reella 
livssituation. ”Dystra lärare” (150) undervisar ”överflödiga individer” (150) i ”helt 
nyttolösa konster” (150). Det enda direkt användbara som barnen bär med sig från 
skolan är färdigheten att döma och gallra ut på samma sätt som lärama. Ute på 
skolgården tål de ”ingen svaghet, fumlighet eller tvekan” (151), ställer ”krav” (152) 
och skiljer mellan de riktiga som kan ”klättra” (152), ”hoppa” (152), ”ta lyra” (152) 
och ”de långsamma” (151) som får stå ”utanför” (152). En central plats bland skolans 
utslagningsinstrument har den långt drivna likriktningen. Liksom samhället styrs av en 
antipluralistisk, huvudstadsbaserad centralmakt, tvingar lärama med ”isigt nål-svidande 
huvudstadsröst” (150) sina elever att använda statsbyråkratins standardiserade språk. 
Dialekten blir ”själva skillnaden mellan löftesrikt möjligt och sekunda, i verkligheten 
utdömt material” (150). Att hela detta komplexa förtryckarmaskineri med osviklig 
effektivitet fullföljer sina gallringsuppgifter exemplifierar berättaren särskilt drastiskt 
via flickans skolkarriär. En direkt konsekvens av skolans mentala våld blir hennes 
tilltagande självalienation. Innan hon böljar skolan vet hon ”mycket tydligt” (150) vem 
hon är. Som en följd av lärarinnans enträgna korrigeringar vet hon det ”mindre och 
mindre” (150). Berövad sina identitetskonstituerande rötter blir flickan helt försvarslös 

han sade: Du ska icke döda!” ansluter sig Trotzig på flera punkter till Bemard-Henri Lévys krav på 
statsmaktens minimering och ett från statsapparaten oberoende "rum för det privata (ja!)”.

123 Hobhouse, 15.
124 Ibid.
125 Jfr ibid, 17, 19, 36, 100 och passim; Held, 68, 83, 101, 167f och passim. Se även Rawls, 101, 107, 

250 och passim.
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mot skolans segregeringsprocedurer. Från början går det visserligen inte ”alltför illa” 
(149) för henne. Men under trycket av skolans avpersonifierande pedagogik blir hon 
”dålig och klumpig i allt” (149) och degraderas till ”dy och avfall, dy och avfall, på sin 
höjd gödsel” (150). Få gånger i sin ”historia” (7) anslår berättaren en lika indignerad 
ton som i passagen om flickans skolgång. Hans skildring av hennes institutionellt 
sanktionerade deklassering formar sig till en sorts åklagartal - straffpredikan är en 
annan närliggande arketext126 - som entydigt utpekar den ansvarige: ”Och med skolan 
var det så, den rollen hade skolan i detta” (150).

126 Jfr t ex Schiitz, Geschichte. 17, 20, 82 och passim.
127 Jfr J Tarnowski, ”Wprowadzenie do Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim” (Inledning till 

deklarationen om kristen uppfostran), i: Sobór Watykański II, 306ff.
128 Jfr Weil, Attente de Dieu, 7lff; förf:s La Condition, 258; J Maritain, Pour une Philosophie de 

1’éducation, Paris 1969, 17ff och passim; Mounier, ”Le Personnalisme”, 521 f; Tischner, Etyka solidarności, 
77ff; förf:s Świat, 82ff; Holzherr, 772; Allen & Springsted, 75, 210ff; Bell, Simone Weil, 147ff, 152ff, 
159ff; McLellan, 183, 254f; Blum & Seidler, 4, 124. Se även Gravissimum educationis lff; Tarnowski, 306,

129 Jfr t ex Weil, L'Enracinement, 63ff, 84f, 88ff och passim; Tischner, Świat, 85ff; Mounier, 
”Manifeste”, 550, 553ff och passim; Häring, Ehe, 482f; K Erlinghagen, ”Schulwesen”, i: SM, IV, 459, 462: 
Siefer, 13; Maritain, Pour une Philosophie, 104f, 113ff och passim. Se även McLellan, 250f; Bell, Simone 
Weil, 160f. Tanken återkommer i flera av Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden där hon kommenterar den 
svenska skolpolitiken; jfr t ex förfis ”Det sekulariserade Sverige”, 90ff; C Berglund, ”Religiöst tomrum 
ersätts av kärlek till naturen”, SIF-tidningen. Om arbetsliv och utveckling 69/3 (1989), 37.

130 Weil, L’Enracinement, 92. Jfr ibid, 65, 89, 157; förf:s Attente de Dieu, 73f, 75; förfis La Condition, 
78; Bell, Simone Weil, 154, 156f; McLellan, 251. Se även Tischner, Etyka solidarności, 79; förfis Świat, 93;
Erlinghagen, 458f.

Den nyare katolska samhällsteorin skapar en intressant relief även åt romanens 
diagnos av skolans patologi. I de äldre kyrkliga dokumenten får skolan en underordnad 
plats i människans personala utveckling.12 Av de nykatolska samhällsteologema 
däremot ses den som en dialogisk, näst intill sakramental gemenskap, som deltar i 
Guds nyskapelse genom att omsätta elevernas framtidsinriktade hopp i ökad personal 
dignitet. Läraren jämförs med en barnmorska, som bistår vid framfödandet av fräls- 
ningsordningens nya mänsklighet.128 Samhällsteologema påpekar att industrisamhällets 
utbildningsväsende på olika sätt förvrängt denna förlossande dynamik. Ansvaret för 
skolkrisen läggs i stor utsträckning på den urartade statsmakten.129 Statskapitalismen 
tilldelar skolan, observerar Weil, en nyckelposition i sitt förtryckande maskineri. 
Utbildningssystemets främsta åliggande är att tvinga in den unga generationen i sam
hällets rådande maktstruktur. Eleverna går i skolan inte för att få kunskap om världen 
utan för att vinna makt och prestige. Under sin skoltid delas de in i de begåvade och de 
obegåvade. Begåvningens huvudkriterium är om eleven kan axla statsbyråkratens roll. 
Bildningen är ”un instrument manié par des professeurs pour fabriquer des professeurs 
qui å leur tour fabriqueront des professeurs”.130 Detta hierarkiserande och maktbefäst- 
ande uppdrag sköter utbildningsväsendet med medel som liknar det övriga samhällets 
förtryckarstrategier. Skolan är ”un milieu tellement fermé, tellement taré”131 att den blir 
blind för elevernas verkliga behov. Läraren fyller ”la mémoire des malheureux qui 
désirent apprendre” med meningslösa informationer, ”comme on donne la becquée ä 

31 lf.

'Enracinement, 65.
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des oiseaux”.132 De efter borgerlig mall formade kunskaperna har framför allt till 
uppgift att möjliggöra samhällelig värdering. Läraren agerar som en domare och avgör 
elevernas sociala karriär. Examina utövar på ungdomen samma tryck som ackords
systemet på industriarbetarna.133 Till den modema bildningens mest ödesdigra för- 
tryckarmekanismer räknar både Weil och andra nykatolska skolkritiker likriktningen. 
Skolväsendet är en massinstitution, styrd av statens monolitiska centralmakt, som vill 
utplåna både individernas och regionernas egenart och underkasta landets språk och 
kultur statsbyråkratins huvudstadsschabloner.134 Under det samlade trycket av skol
väsendets avpersonifierande metoder rycks eleven loss från sin naturliga miljö, berövas 
sitt språk och sin mänskliga dignitet och blir ”eine blosse Nummer im Heer der 
'Staatstiere’”.135 Arbetarungdomama, som redan genom sin sociala tillhörighet känner 
sig främmande för bildningens borgerligt-centralistiska normer, blir ett särskilt lätt 
offer för skolans gallringsmaskin och får av den - precis som flickan i Trotzigs roman 
- oftast en stämpel som ”demi idiots”.136

132 Ibid. Jfr ibid, 64f, 89ff, 101; förf:s La Condition, 258; förfis Oppression, 235; Bell, Simone Weil, 
160; McLellan, 251; Blum & Seidler, 268. Se även Tischner, Świat, 94; förfis Etyka solidarności, 79; 
Erlinghagen, 459f.

1 3 Jfr Weil, L'Enracinement, 65; Bell, Simone Weil, 154. Se även Tischner, Świat, 93; förfis Etyka 
solidarności, 79; Erlinghagen, 458f.

134 Jfr t ex Weil, L’Enracinement, 138ff, 152ff och passim; förfis ”En quoi consiste”, 82; förfis 
”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 48ff. Jfr även Trotzigs syn på Sveriges centralistiska 
språkpolitik bl a i förfis ”Språk och identitet”, 30f; Reberg, ”Gud finns överallt”.

135 Häring, Ehe, 482. Jfr Weil, L'Enracinement, 64ff, 88ff, 92f och passim; förfis Attente de Dieu, 115; 
Bell, Simone Weil, 126, 154f; McLellan, 274; Allen & Springsted, 2lOff.

136 Weil, L’Enracinement, 89. Jfr ibid, 88ff; Bell, Simone Weil, 157.



2.6 Kriget

Berättaren i Dykungens dotter begränsar inte sin skildring av industrisamhällets synd 
till den inrikes scenen utan uppmärksammar också internationella relationer. Romanens 
historiska tid inbegriper både ”första världskriget” (13) och ”andra världskriget” (128). 
I det diegetiska rummet infogas krigsårens speciella realia: ”frivilligbyrå” (181), 
”travar med sandsäckar” (139), buckliga affischer ”från vinterkriget” (182) etc. Många 
episoder i intrigen knyts till andra världskriget och dess svenska följdverkningar. 
Gårdskarlen går ”på frivillig landstormskurs” (139), lär sig skjuta (139), uppmanar 
förbipasserande att ”’[...] rädda Finland’” (182) - slutligen stupar han på ”exercis
fälten” (184) då han försöker ”stoppa kriget” (184). Medan skildringen av arbetets och 
samhällets patologi regleras av explanativa, icke-fokaliserade berättarkommentarer, 
som inte sällan använder konjunktioner, subjunktioner och adverb för logiska relationer 
- ty (26), därför (84), i avsikt att (27), med syfte att (149) etc - aktualiseras kriget först 
och främst via gårdskarlens visionära drömmar, som har sin starkaste arketext i apo- 
kalypsen. I ett flertal apokalyptiska skrifter - t ex 2 Bar, 4 Esr - markeras den eskato- 
logiska brytpunkten med fruktansvärda krig, åtföljda av allehanda kataklysmer: en 
eldflod strömmar ned från himlen, fåglarna flyr i panik, stenarna jämrar sig, träden 
blöder, marken förtorkar och - med ängeln Ramaels ord -

”[...] den som räddar sig ur kriget ska dö i en jordbävning och den som räddar sig 
från jordbävningen ska brinna i elden och den som räddar sig ur elden ska 'gå 
under' genom hunger [...].”1

1 Apocalypsis Baruch Syriaca 70:8, i: Die Apokryphen und Pseudoepigraphen des Alten Testaments, 
red E Kautzsch, Tubingen 1900, II, 439. Jfr t ex Apocalypsis Baruch Syriaca 27:lff, i: ibid, II, 421ff; 4 
Esdrae 5:4ff, i: ibid, II, 359ff; Oracula Sibyllinica 3:54ff; Upp 8:7. Se även D S Russell, The Method & 
Message of Jewish Apocalyptic. 200 BC - AD 100, London 1964, 269ff; M Eliade, Geschichte der 
religiösen Ideen, Freiburg/B-Basel-Wien 1978ff, II, 230ff; Hartman & Di Lella, 63f; Lohse, Die 
Offenbarung des Johannes, 8f; Kraft, 12f.

2 Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 8. Jfr ibid, 6ff: Hartman & Di Lella, 64ff; Eliade, II, 227ff; 
Kraft, 13.

Gårdskarlens drömmar konstrueras kring likartade katastrofistiska inslag: ett ”eldhav” 
(129), en ”eldstorm” (129) som suger ”människohoparna i rasande fart” (129), 
nedbrända ”fallande fåglar” (182), ett himlavalv förvandlat till ”flämtande natt av 
jämmer” (182), en ”hinna” (129) av ofruktsamhet som täcker jorden etc. Apokalypsens 
bildflöde har normalt varken någon helt spontan eller någon verklighetsfrämmande 
karaktär utan förmedlar en genomtänkt diagnos av världens aktuella "Not und 
Bedrängnis”2; inte heller gårdskarlen är någon oreflekterad drömmare. Han läser 
”dagligen ortstidningen, Läns-Demokraten” (181), tänker ”på krig” (181) och ”den 
historiska samtiden” (181), utarbetar ”idéer” (181), håller ”tal” (182) om världsläget. 
Den förståelse av kriget han utvecklar mitt under pågående katastrof lagras i stor 
utsträckning i det lyriska drömmaterialet. Påfallande är att hans associativa bilder 
oavlåtligt kontrolleras av antropologiska begrepp med en tydlig hamartiologisk aspekt: 
skuld (183), rening (128), befrielse (129), förvandling (128) etc. Även om berättaren på 
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olika sätt markerar distans till sin visionär - drömmarna avslöjas gång på gång som 
resultat av gårdskarlens alkoholmissbruk (t ex 181) - erbjuder han ingen konkurrerande 
förklaring av världsskeendet. Hans få auktoriala krigsinslag påminner de facto om 
gårdskarlens egen tolkning av kriget (t ex 181). Den intradiegetiska krigsförståelsen får 
därmed en indirekt auktorisering av den extradiegetiska berättarinstansen.

En av de kristna intertexter denna apokalyptiskt-antropologiska gestaltning av 
kriget aktualiserar är återigen den nykatolska samhällsteologin. Medan den 
traditionella katolska samhällsdoktrinen tenderar att beskriva väpnade internationella 
konflikter som juridiska fenomen - i uppmärksamhetens centrum ställs krigets 
legitimitet3 - studerar de nykatolska statsteoretikema kriget huvudsakligen ur ett 
antropologiskt, både personalt och samhälleligt perspektiv. Stater utgör korporativa 
subjekt, som förhåller sig till varandra ungefär som mänskliga individer. Så länge deras 
samvaro främjar ”gewisse Communiowerte von hoher Bedeutung”4, frigör den en 
betydande frälsningspotential, som stärker medborgarnas personala sfär. Internationella 
samfund fungerar som en lika gynnsam grund för individernas politiska kärlek som 
statsorganismens intema gemenskaper. Men då den mellanstatliga dialogen drabbas av 
pseudosolidaritetens och pseudosubsidiaritetens patologi, får den automatiskt en 
avpersonifierande verkan. Kriget är inget annat än ett extremt uttryck för denna 
urartade internationella koexistens.5 Pastoralkonstitutionen Gaudium et spes, encykl- 
ikan Pacem in terris och andra officiella kyrkliga dokument utpekar kapprustningen 
och kriget som människofamiljens ”farligaste plåga”.6 De nykatolska samhällsteo
logema har satsat stor energi på att undersöka krigssjukdomens inre sociala mek
anismer. Simone Weil kritiserar Marx och Engels för att de aldrig ägnat sig åt ”le 
phénoméne de la guerre” och ”ses rapports avec le régime”.7 Hon och andra nykatolska 
samhällskritiker har som ambition att reparera denna graverande ”lacune”.8 Resultatet 
av deras krigsstudier är inte någon enhetlig lära om kriget utan snarare ett komplex av 
idéer, som förenar antropologiska observationer och apokalyptiskt färgade visioner 
med disciplinerad materialistisk samhällsanalys.9 Några av dessa tankegångar ska få 
intertextuellt kommentera romanens krigsförståelse.

3 Jfr Rommen, Der Staat in der katholischen Gedankenwelt, 323ff; D Dubarle, ”La Sauvegarde de la 
paix et la construction de la communauté des nations”, i: L'Église dans le monde de ce temps, II, 573ff; 
Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 23lf.

J Holzherr, 784. Jfr även t ex E Mounier, ”Les Chrétiens devant le probléme de la paix”, i: förf:s 
(Euvres, I, 813ff, 825f och passim; förfrs ”Manifeste”, 627ff.

5 Jfr Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, 232ff; Holzherr, 784; Mounier, ”Les Chrétiens”, 785ff, 
835ff; Rommen, ”Staat, Staatsphilosophie”, 719ff; Dubarle, ”La Sauvegarde”, 577ff, 61 lff.

6 Gaudium et spes 81. Jfr D 3955ff; Gaudium et spes 77ff: Dubarle, ”La Sauvegarde”, 582ff; Höffner, 
Christliche Gesellschaftslehre, 232.

7 Weil, Oppression, 200. Jfr ibid, 213; förfis ”Réflexions sur la guerre”, 230f; McLellan, 72; Blum & 
Seidler, 197.

s Weil, Oppression, 200. Jfr t ex förfis ”Réflexions sur la guerre”, 229ff; förfis ”Ne recommenęons 
pas”, 256ff; förfis ”Réflexions en vue”, 296ff; Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 86ff, 153ff och passim: 
förfis La France, 45f, 58, 102 och passim; förf;s La Liberté, 43, 245, 250 och passim.

’ Jfr t ex Weil, "Réflexions sur la guerre”, 232f; förfis ”Cette Guerre”, 98ff; förfis Oppression. 97f: 
Muller, 79ff och passim; McLellan, 127; Blum & Seidler, 132ff, 196ff, 210ff och passim; Riviale, 159ff; 
Vetö, 78ff. Se även von Balthasar, Bemanos, 482ff; Molnar, 98ff, lOOff, 111 och passim; Duquesne, 131 ff.

I ”Dikt och ideologi. Hållpunkter” menar Birgitta Trotzig att hennes avgörande 
historiska erfarenhet - det som är ”grund för allting, det stora känslonärmevärdet, 
bottenupplevelsen som bestämde alla kommande värden och värderingar” - är ”det 
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som kallades 'kriget’”.10 Andra världskriget ställs också på en rad plan i centrum för 
Dykungens dotter. Dels infogas de flesta krigsreferensema i ”gårdskarlens historia” 
(184), som bildar romanens navliknande mellandel (109-184). Dels markerar kriget 
den diegetiska tidens medelpunkt: intrigen startar med fiskebåtens brand, som inträffar 
i ”augusti 1920” (11), romanens sista scener, som skildrar Mojans ensamma liv som 
pensionär i Malmö (272-281), kan dateras till slutet av 60- eller början av 70-talet. 
Dels gör berättaren andra världskriget till sin stående orienteringspunkt. Tidsmarkörer 
av typen ”vintem innan kriget” (109), ”andra krigsåret” (139), ”under kriget” (148), 
”sedan krigsåren” (210) etc strukturerar kontinuerligt skeendet. En lika privilegierad 
status får kriget, inklusive de händelser som föregår och åtföljer det, i den nykatolska 
samhällsdiskussionen. Weils berömda brev till Georges Bemanos, där hon med 
utgångspunkt i sina spanska krigsupplevelser för en dialog med Les Grands Cimétieres 
sous la Lune, är ett av många vittnesbörd om hur direkt de nykatolska samhälls
kritikerna konfronterades med krigets fasor.11 De var närvarande vid fronten, såg arke- 
buseringar, utsattes för ockupationens repressalier, deltog i motståndsrörelsen etc.12 
Det är alltså inte förvånande att många samhällsteologer upphöjer kriget till nutidens 
centrala händelse. Weil observerade redan 1933 att kriget tenderar att ”dominer notre 
époque” och bli dess ”fait caractéristique”.13 Strax före andra världskrigets utbrott 
skrev hon att det ”moment tragique”14 hon bevittnar är av fundamental betydelse inte 
bara för hennes egen samtid utan för mänsklighetens samlade öden. Hon säger sig 
visserligen vara medveten om att varje generation brukar förstora ”la grandeur et la 
misére de son propre destin” och betrakta ”petits épisodes de 1’histoire” som ”déci- 
sifs”.15 Men hon är ändå helt övertygad om att det stundande kriget kommer att utgöra 
”un événement” vars räckvidd ”nous sommes loin de mesurer”.16

10 Trotzig, ”Dikt och ideologi. Hållpunkter’’, 354. Jfr förf:s ”Mot våld eller frihet”; Kurowska, ”'Stängt 
Sverige har öppnat sig’”; förfis '”Språket gör verkligheten tydlig”’.

11 Jfr S Weil, ”Lettre å Georges Bemanos”, i: förfis Écrits historiques et politiques, 220ff; förfis 
”Journal d’Espagne”, i: ibid, 209ff. Se även Pétrement, 277f, 332f; Muller, 87ff; Molnar, 111.

12 Jfr Pétrement, 268ff, 357ff och passim; Bell, Simone Weil, 123ff; Blum & Seidler, 200ff; Muller, 
79ff; Numminen, 51, 64ff; McLellan, 119; Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 96ff, 153ff och passim; förfis 
La France, 45f; Molnar, 98ff; E Mounier, ”Mounier et sa génération. Correspondance. Entretiens”, i: förfis 
(Euvres, IV, 725ff, 769ff och passim: Duquesne, 53, 58 och passim; Moeller, Littérature, IV, 161 ff, 180 och 
passim.

13 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 233. Jfr förfis Oppression, 151 f.
14 Weil, ”Réflexions en vue”, 296.
15 Ibid.
16 Ibid, 301. Jfr Vetö, 78ff; Nevin, 261ff; Blum & Seidler, 235f; Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 

153ff och passim; förfis La Liberté, 250 och passim; von Balthasar, Bemanos, 48lff; Molnar, 94ff; Chenu, 
Pour une Theologie, 73ff; Duquesne, 115; Mounier, ”Les Certitudes”, 32ff; förfis ”Mounier et sa 
génération”, 597ff. Se även P Teilhard de Chardin, ”La Nostalgie du front”, i: förfis Écrits du Temps de la 
Guerre, 201 ff; förfis ”L’Heure de choisir. Un sens possible de la guerre”, i: förfis (Euvres, VII, 17ff; förfis 
”Le Cceur”, 40f; N [Berdjajev] Berdjajew, Existentielle Dialektik des Göttlichen und Menschlichen, 
MUnchen 1951, 95ff.

Krigets centrerande position i romanens narrativa struktur samspelar med diegesens 
realiteter. I likhet med Mojans vandring till staden introduceras andra världskriget som 
ett brott mot världens naturordning. Krigsutbrottet ”den 1 september” (128) kommer 
”en vacker dag av alla vackra dagar” (128). Men liksom Mojans flyttning så 
småningom får en tidstypisk, närmast nödvändig innebörd, alstrar också kriget i 
gårdskarlens första vision en bild av ”dödens vatten” (128), som ”ligger under allt och 
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bär allt” (128). Kriget visar sig förkroppsliga en fundamental princip i romanens 
diegetiska universum. Genom särskilt starka band förenas krigsfenomenet med 
industrivärldens ordning. För det första skapar berättaren en rad tydliga paralleller 
mellan kriget och industrisamhället. Dödsdömda transporterade i ”långa godståg” (181) 
till sina ”utplåningsplatser” (181) motsvarar både ”hoppackade djur” (191) körda i 
”godsvagnar” (191) till ”slakteriområdet” (191) och hopträngda, ansiktslösa arbetare, 
var och en på väg ”till sin plats i det stora mörka maskinsamhället” (73). Fabrikens 
dehumaniserande automater korresponderar med krigets maskiner: ”flygplan” (181), 
bomber (181), ”granater” (181). De blodiga (182), skrikande (129), till ”trasor” (129) 
förvandlade krigsoffren påminner både om ”levande men döda” (25) fångar, som även 
de skadas (38), blöder (38), skriker (27), och om söndriga, förtingligade ackordsarbet
are. Betecknande nog talar berättaren om kriget som en arbetande (181). För det andra 
görs kriget till de industrisamhälleliga inrättningarnas samarbetspartner. Yllan får 
”under kriget stora order av kronan” (148) och börjar ”köra nattskift, vilket inte hade 
förekommit tidigare” (148). De lagstiftande och dömande organen kan under kriget in
föra nya regler och förordningar. Exempelvis räknas trädgrenar ”sedan krigsåren” 
(210) som virke och betraktas ”på ett allvarligt sätt” (210) som ”det allmännas egen
dom” (210). För det tredje slutligen skildras kriget som industrisamhällets underligg
ande mål. 1900-talets ”skrikande mäld” (27) är ett resultat av industrialiseringsseklets 
”vilja” (27). Visionernas eskatologiskt-apokalyptiska vokabulär gör att kriget framstår 
som den modema civilisationens egentliga destinationspunkt, dess yttersta fullbordan. 
Skillnaden mellan industrisamhällets och krigets rutiner gäller först och främst grad 
och utsträckning. Medan fredstidens myndighetsutövning modereras av vissa sociala 
ramar, är kriget ett totalt fenomen, som inte begränsas av annat än sin materiella bas. I 
enlighet med apokalypsens arketextuella riktlinjer17 framkallar kriget i Dykungens 
dotter närmast kosmiska tongångar: ”himmelskretsens valv” (182), ”jordkretsen” 
(182), ”stjämvärlden” (129) etc. Till krigets offer görs ”alla folk” (128), ”människo
hopar” (129), ”skyar av fallande fåglar” (182) etc. Märkbart ofta inbegriper krigsbilder- 
na olika typer av totalitetsmarkörer: ”överallt i världen” (181), ”hela världen” (182), 
”allt på jordkretsen” (182), ”det totala slutet” (181). Genom denna enorma potentiering 
och universalisering av samhällsordningens vanliga mekanismer blir kriget till en extr
emt tydlig spegling av industrivärldens patologi. Det fungerar som ett slags laborat
orium, där fredstidens förklädnader elimineras och den modema samhällssyndens verk
liga väsen blottas.

17 Jfr t ex Lohse, Die Offenbarung des Johannes, 8f; Kraft, 12; Hartman & Di Lella, 63f; Russell, The 
Method, 105f, 269.

18 Bemanos, La Liberté, 250. Jfr von Balthasar, Bemanos, 482.
19 Weil, ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 56. Jfr Blum & Seidler, 210; Maritain, 

Humanisme integral, 280; Mounier, ”La Petite Peur”, 383 och passim. Se även Berdjajev, ”Dommen over 
vor tid”, 83, 90 och passim; förf;s Existentielle Dialektik, 95ff.

20 Weil, "Réponse”, 246.

Också det starka samband mellan industrivärlden och kriget som Dykungens dotter 
exponerar får intertextuell respons från den modema katolska samhällsteorin. Kriget är 
inget särtillstånd, styrt av unika undantagslagar, utan, menar nykatolska samhälls
kritiker, en konsekvens av ”[l]a civilisation mécanique”18 och en oupplöslig del av ”la 
structure de 1’Etat möderne”.19 Såväl ”en paix” som ”en guerre”20 vilar industrivärlden 
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på ”un principe de guerre”.21 Denna ”parenté profonde”22 mellan krigets och fredens 
logik manifesterar sig i en rad homologier mellan industrisamhällets och krigets 
mekanismer. De konkurrerande fabrikerna för ”une sorte de guerre”23 frapperande lik 
”la concurrence entre nations”.24 Soldaterna betjänar ”instruments de combat”, som 
upphöjts till ”véritables héros des guerres modemes”, på samma sätt som arbetarna 
lyder sina självsvåldiga fabriksautomater.25 En fånge misshandlad av ”un gardien de 
prison” har sin olycksbroder i en soldat kommenderad av en despotisk officer.26 Befälet 
över de militära operationerna förs av ”ceux qui ne se battent pas”, liksom fabrikens 
administratörer aldrig själva arbetat vid löpande bandet.27 ”[L]’esclavage militaire” är 
enligt detta samhällsteologiska resonemang kort sagt en trogen bild av ”1’esclavage 
civil”.28 Koncipierade efter samma mönster fungerar industrivärlden och kriget som 
nära bundsförvanter. Statens centralmakt genomför ”la subordination de 1’économique 
au militaire”29 för att kunna få ”un röle important dans la production”.30 Fabrikerna å 
sin sida får möjlighet att utveckla sina tekniska resurser, när de blir ”le principal moyen 
de combat militaire”.31 Med nationens särskilda krigsintressen som motiv kan stats
myndigheterna ohindrat öka sin ”autorité oppressive”.32 Armén ”multiplie les guerres” 
för att styrka ”[le] capital commercial et industriel” och skapa ett produktionsöverskott, 
som i sin tur möjliggör ”les guerres nouvelles”.33 Den djupa intressegemenskapen 
mellan statskapitalismens civila och militära institutioner resulterar i att, menar social- 
teologema med Weil i spetsen, hela samhällslivet blir inriktat på ”la préparation å la 
guerre”.34 Den modema industrivärlden är ett slags ”mélange inextricable du militaire 
et de 1’économique”, vars främsta mål är kriget.35 Skillnaden mellan fredens och 
krigets ordning är först och främst av kvantitativt slag. De processer som i industri
samhällets normala strukturer hålls inom vissa gränser får genom kriget extrema 
dimensioner. I Weils skrifter knyter det nya kriget en lång rad totaliserande attribut till 

21 Weil, ”L’Europe”, 275. Jfr förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 237f; förfis ”Réflexions en vue”, 299f; 
förfis ”Ne recommenęons pas”, 269f: Nevin, 133; Numminen, 66f; Winch, 145; Bemanos, Les Grands 
Cimetiéres, 153, 155 och passim.

22 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 238.
23 Weil, Oppression, 150. Jfr ibid, 28f; förf:s ”Réflexions sur la guerTe”, 233; förf:s ”Ne recommenęons 

pas”, 259f.
24 Weil, Oppression, 200.
25 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 233. Jfr ibid, 238f; förf:s Oppression, 98, 155f; förf:s ”Ne 

recommenęons pas”, 256; Bemanos, La France, 161. Se även M G Dietz, Between the Human and the 
Divine. The Political Thought of Simone Weil, Totowa 1988, 87f; Blum & Seidler, 197, 247ff.

26 Weil, ”Réponse”, 246. Jfr Blum & Seidler, 201, 246 och passim.
27 Weil, ”Réponse”, 245. Jfr förf:s "Ne recommenęons pas”, 267ff; förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 

238f; förfis ”Réflexions en vue”, 307ff; Bemanos, Joumal, 85f. Se även Blum & Seidler, 197, 247ff.
28 Weil, ”Réponse”, 246. Jfr förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 233ff, 238; förf:s ”Ne recommenęons 

pas”, 264ff; Bemanos, La Liberté, 250; förfis Les Grands Cimetiéres, 86ff, 96ff, 11 lff och passim. Se även 
Blum & Seidler, 197, 201f.

29 Weil, Oppression, 151.
30 Ibid, 30. Jfr ibid, 146f; förfis ”Réflexions sur la guerre”, 233ff. Se även Blum & Seidler, 197, 202.
31 Weil, Oppression, 200. Jfr McLellan, 107.
32 Weil, Oppression, 92. Jfr Bemanos, La Liberté, 43; förfis La France, 58, 102.
33 Weil, Oppression, lOlf. Jfr förfis ”Réflexions sur la guerre”, 233ff, 238f; förfis ”Ne recommenęons 

pas”, 256ff; Bemanos, La Liberté, 249f. Se även Blum & Seidler, 202.
34 Weil, Oppression, 29.
35 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 233. Jfr förfis Oppression, 15lf; förfis ”Ne recommenęons pas”, 

260f; förfis ”Réflexions en vue”, 301f. Se även Blum & Seidler, 197; McLellan, 61.
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sig: ”immense”, ”absolu”, ”total”, ”extreme”, ”universel”.36 Krigets slagfält beskrivs 
som ”tous les milieux”, ”immenses étendues de territoires”, ”la plus grandę partie du 
monde”, ”partout” etc.37 Av krigets fasor drabbas ”tous les humains”, ”le peuple tout”, 
”1’ensemble de la population”, ”foules soumises”, ’Thumanité” etc.38 Inte minst i kraft 
av dessa sina förstorade dimensioner betraktas kriget av nykatolska samhällskritiker 
som ett slags modellverklighet, som med hänsynslös skärpa avslöjar industrisamhällets 
djupaste villkor. De ”rapports sociaux”39 som utgör samhälls- och krigsmaskineriets 
gemensamma grund antar, hävdar Weil, i fredstidens komplexa sociala samspel formen 
av ”un enchevétrement presque inextricable de causes et d’effets réciproques”.40 
Krigets extrema tillstånd däremot reflekterar industrivärldens premisser ”ä un degré 
beaucoup plus aigu” och frilägger på så vis med drastisk brutalitet ”la structure méme 
du régime”.41

36 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 238f; förf:s ”Réflexions en vue”, 298: förf:s La Source, 35; förf:s 
”Réflexions sur la barbarie”, 64. Jfr även förf:s Oppression, 94; Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 330; 
förf:s La Liberté, 245.

37 Weil, ”Réflexions en vue”, 296; förf:s Oppression, 152, 188. Jfr även t ex Bemanos, Les Grands 
Cimetiéres, 155.

38 Weil, Oppression, 94, 152, 190, 200f. Jfr förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 234; förf:s ”Réponse”, 
245; förf:s L'Enracinement, 62; Nevin, 133; Riviale, 196; Blum & Seidler, 198. Se även Bemanos, La 
Liberté, 244f, 250 och passim; förfis La France, 45 f.

39 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 233.
40 Weil, Oppression, 151.
41 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 233. Jfr förf:s Oppression, 94f; förf:s La Source, 11 ff. Se även 

Blum & Seidler, 210: Winch, 145; Numminen, 66f.
42 Jfr Marx, ”Ökonomisch-philosophische Manuskripte”, 482. Se även förf:s Das Kapital, I, 755; Weil, 

Oppression, 200.

Vilka av industrisamhällets underliggande lagar avslöjar i så fall det totala kriget i 
Dykungens dotter? I den mån Marx diskuterar kriget som fenomen försöker han 
förklara det i rent ekonomiska termer. Väpnade konflikter mellan stater betraktas som 
ett ofrånkomligt resultat av kapitalisternas konkurrerande intressen.42 I Dykungens 
dotter är krigets vinstaspekt betydligt nedtonad. Arméer marscherar, länder brinner, 
granater briserar utan något rationellt mål. Ett allsmäktigt, utilitaristiskt tänkande 
subjekt, som vore i stånd att dra i krigsskådespelets alla trådar och underkasta det sina 
ekonomiska intressen, lyser helt med sin frånvaro i romandiegesen. Det är kriget självt 
som sätts i subjektställning, personifieras och upphöjs till den martialiska arenans enda 
suveräna aktör: det ”sträva[r]” (181), ”arbeta[r]” (181), bär ”tiden” (182) framåt etc. 
Till subjekt görs också krigets instrument: kulor som visslar (181), flygplan som tjuter 
(181), granater som briserar (181) etc. Detta enväldiga, ur människans synpunkt 
absurda krigsmaskineri följer helt sin egen logik; det arbetar ”fram mot sin höjdpunkt, 
det totala slutet” (181). Sin närmaste diegetiska parallell har krigets självgående 
apparat i barnens gårdsliv, som enligt berättarens egen utsago illustrerar historien om 
”starkast och svagast” (152). Den världsvida krigsarenan kopieras i miniatyrformat på 
skolgården, där barnen rullar ”i sand och grus sammanflätade i ett rasande nystan” 
(151). Liksom slagsmålet inte har några andra syften än sig självt - det ”fortsatte som 
livet fortsatte, det bara var så” (151) - är kriget sitt eget hypostaserade ändamål. Den 
suveräne liemannen, som går fram över de krigsdrabbade ”slättema” (182) utan att låta 
sig underordnas några partikulära intressen, har sin direkta motsvarighet i gårdens 
självsvåldige ”onde ande” (93), som dansar ”över det hela” (93) utan någon rationell 
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metod. Den elementäraste gemensamma nämnaren för samhällets fredsstrukturer och 
kriget är alltså styrkan. De industrivärldens lagar som kriget potentierar och totaliserar 
är ytterst styrkans egna lagar. Medan styrkan i fredstidens sociala fält binds av en rad 
modererande åtgärder - en lärare exempelvis kan inskrida ”ovanifrån” (151) och 
avbryta slagsmålet - får den under kriget monstruösa dimensioner. Kriget avslöjar 
sanningen om samhällets grundvalar genom att förkroppsliga den nakna, obändiga 
styrkan.

Den bild Dykungens dotter ger av krigets maktbaserade mekanik aktiverar som 
intertext i synnerhet Weils samhällsanalys.43 Nyckeln till förståelsen av parallellerna 
mellan den statskapitalistiska samhällsordningen och kriget ligger, menar hon, inte i "la 
notion de besoin” utan i ”[l]a notion de force”.44 Den byråkratiska apparaten, som med 
”la totalité des pouvoirs”45 i sikte strävar efter att infiltrera alla inrikes institutioner och 
utplåna varje laglig gräns, måste förr eller senare stöta på en faktisk gräns, som är ”la 
force des autres nations souveraines”.46 Krig är en oundviklig produkt av denna 
maktkonfrontation. Eftersom det statskapitalistiska systemet ackumulerar en enorm, 
centraliserad styrka, gör det slut på ”[l]a période des guerres limitées” och framtvingar 
”[l]a guerre illimitée”.47 De totalitetsmarkörer Weil använder för att beskriva krigets 
dimensioner åsyftar först och främst de måttlösa maktkvantiteter som det modema 
kriget sätter i spel. På grund av sitt ofantliga omfång, påpekar hon, låter sig 
industrivärldens krigsstyrka på intet vis omsättas i ”un phénoméne essentiellement 
économique”48, kontrollerat av ”hommes qui calculent, combinent, prennent une 
resolution et l’exécutent”.49 Militära handlingar i allmänhet och det totala kriget i 
synnerhet utesluter ”toute idée de but, méme l’idée des buts de la guerre”.50 Den som 
söker krigets rationella mening hittar endast ”un néant”.51 Krigets enda, suveräna aktör 
är styrkan själv, som gör de väpnade striderna till absolutiserade självändamål.52 53 ”La 
marche de la guerre” bestäms helt och hållet av ”forces aveugles”54, vilkas självs- 
våldiga logik ur människans perspektiv framstår som en ”absurdité radicale”, en ”folie 
fondamentale”, en makaber lek.55 Kriget är ett slags ”ronde insensée”, genom vilken 

43 Jfr även t ex Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 99, 11 lff, 157f, 329f och passim; förfis La Liberté, 
34f.

44 Weil, Oppression, 188. Jfr ibid, 88ff; förf:s ”Réflexions sur la barbarie”, 64f; förf:s ”Ne 
recommenęons pas”, 271; förf:s ”L’Europe”, 273ff; förf:s "Réflexions en vue”, 300f. Se även Numminen, 
66ff, 74; Blum & Seidler, 201 f; McLellan, 147; Muller, 25ff, 89, 121ff och passim; Fraisse, 163ff.

45 Weil, Oppression, 29. Jfr ibid, 88ff, 95f, 102f och passim; förf:s "Ne recommenęons pas”, 265f, 
269ff; förf:s "Réflexions en vue", 3O8f.

46 Weil, "Quelques Réflexions sur les origines de Thitlerisme”, 56f. Jfr förf:s Oppression, 91f, 15lf, 
200; förf:s "Réflexions en vue”, 300.

47 Weil, "Réflexions en vue”, 298. Jfr ibid, 296ff, 301; förf:s "Réflexions sur la barbarie”, 65; förf:s 
”Réflexions sur la guerre”, 233f.

48 Weil, Oppression, 187f.
49 Weil, La Source, 32. Jfr ibid, 21 ff; förf:s Oppression, 95. Se även Winch, 144.
50 Weil, La Source, 29. Jfr ibid, 32; förf:s Oppression, 146; förf:s ”Lettre å Georges Bemanos”, 223. Se 

även Blum & Seidler, 132f, 197; Numminen, 68f.
51 Weil, "Ne recommenęons pas”, 257.
52 Jfr Weil, La Source, llff; förf:s Oppression, 94ff; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 256ff: förf:s 

”Réflexions en vue”, 300; Numminen, 68f; Blum & Seidler, 132f, 197, 251 och passim. Se även Bemanos, 
La Liberté, 206.

53 Weil, La Source, 23.
54 Ibid, 32. Jfr även Blum & Seidler, 251.
55 Weil, Oppression, 95, 188. Jfr förf:s La Source, 27ff.
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den nakna, autonoma styrkan manifesterar och reglerar sig själv.56 Att kriget ger en 
fördjupad bild av samhällets underliggande ordning beror först och främst på att 
styrkans absurda ”cercie vicieux”57 står ”au cceur méme de la vie sociale”58, ja, rent av 
”au centre de toute histoire humaine”.591 krigets spegel konfronteras samhället med sitt 
eget råa maktfundament.

56 Weil, Oppression, 92. Jfr ibid, 15 lf.
57 Weil, ”Ne recommenęons pas”, 261.
58 Weil, Oppression, 98.
59 Weil, La Source, 11.
60 Jfr även t ex Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 49, 96ff, 153ff, 336 och passim; förf:s La Liberté, 42; 

förf:s La France, 211; Molnar, 1 OOff, 143; von Balthasar, Bemanos, 482ff.
61 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 234. Jfr även ibid, 238f; förf:s ”Lettre ä Georges Bemanos”, 222ff; 

forf:s ”Ne recommenęons pas”, 258ff, 263f, 269f.
62 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 234.
63 Weil, ”Réponse”, 245.
64 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 234.
65 Weil, La Source, 19. Jfr ibid, 26, 32; förf:s Oppression, 95f. Se även Numminen, 67; Blum & Seidler, 

231, 250f.

I digressionen om samhället utpekar berättaren i Dykungens dotter relationen 
mellan dem som är ”över” (186) och dem som är ”under” (186) som den sociala 
ordningens grundsten. Denna hierarkiskt-antitetiska struktur, utförligt diskuterad i förra 
kapitlet, reproduceras av diegesens samtliga samhällsinstitutioner. Mot varandra ställs 
fångarna och deras vakter (38), arbetarna och disponenten (54), elevema och 
inspektom (149f) etc. Krigets realitet upplöser fredstillståndets sociala polariseringar. 
Gårdskarlen delar inte upp krigets människokollektiv i bödlar och offer utan vill ”rädda 
alla” (181). Dödsdömda på väg mot ”utplåningsplatser” (181) och marscherande härar 
parallelliseras snarare än kontrasteras (181). Oberoende av vilken position de 
inblandade tilldelas i krigsmaskineriet beskrivs de konsekvent som förlorare. Medan 
kriget framställs som ett dynamiskt, enväldigt agens, spelar människorna en utpräglat 
passiv, underlägsen roll: de sugs (129), transporteras (181), höljs (129), faller (182), 
sjunker (182), fladdrar som ”trasor i luften” (129). Kriget framstår som en styrkans 
skådeplats, där både angriparna och de angripna reduceras till viljelösa offer för de 
obändiga kataklysmkraftema. Även denna misstänksamhet mot krigets triumf/neder- 
lag-dialektik öppnar sig mot de nykatolska samhällskritikernas syn på kriget. I 
synnerhet Simone Weil ägnar sig åt att avslöja segrarrollens och förlorarrollens 
illusoriska karaktär.60 I sina 3O-talstexter knyter hon de båda rollernas skenbarhet i 
första hand till krigets sociala bas. De statskapitalistiska krigen har, framhåller hon, sin 
primära grund i en konflikt inte mellan två nationer utan mellan ”1’ensemble des 
appareils d’Etat et des états-majors” och ”1’ensemble des hommes valides en äge de 
porter les armes”.61 De riktiga segrama - ”1’appareil étatique et militaire”62 - deltar 
aldrig direkt i krigshandlingarna. På båda sidor om stridslinjen kämpar ”les masses 
populaires”, som hänsynslöst förslavas av sina maktapparater.63 Oberoende av om de 
för tillfället triumferar eller lider nederlag, tvingas de tjäna som ”masses de manceu- 
vres”.64 I sin essä om Iliaden, skriven i början av 40-talet, är Weil däremot snarare 
benägen att koppla den militära över- och underlägsenhetens skenbarhet till styrkans 
essentiella natur. Homeros delar inte upp kämparna i ”chefs” och ”suppliants”, efter
som ingen av de stridande partema förmår tämja styrkans dynamik.65 Vinnarna drabbas 
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plötsligt av nederlag; förlorarna kan lika oväntat belönas med seger.66 Vare sig 
soldaterna skildras som enväldiga, allt motstånd krossande krafter eller som offer för 
dessa ”forces aveugles”67, tvingas de i båda fallen ”plier sous la force”68 och begränsa 
sin insats till ren ”passivité”. 9 Kriget förintar alla som kommer det för nära och 
förvandlar ”les vainqueurs et les vaincus” till ”fréres dans la méme misére”.70 Detta 
segramas och de besegrades gemensamma öde betraktar Weil som ”le demier secret de 
la guerre”.71

66 Jfr Weil, La Source, 19ff. Se även Blum & Seidler, 221.
67 Weil, La Source, 32. Jfr ibid, 21 f. Se även Winch, 144.
68 Weil, La Source, 19. Jfr ibid, 32. Se även Blum & Seidler, 197, 250f.
69 Weil, La Source, 32. Jfr ibid, 27f, 39f och passim. Se även Winch, 144.
70 Weil, La Source, 26. Jfr även Numminen, 67f; Blum & Seidler, 254f; McLellan, 147.
71 Weil, La Source, 32.
72 Jfr t ex Origenes, Contra Celsum 4,45 (PG 11,1101 ff); Basilius, Quod Deus non est auctor malorum 5 

(PG 31,337ff); Billicsich, I, 215f; Koch, Pronoia und Paideusis, 145ff.
73 Jfr även t ex Bemanos, Les Grands Cimetieres, 280.
7,1 Weil, ”Réponse”, 247. Jfr förfis ”Réflexions sur la guerre”, 233ff.
75 Weil, ”Réponse”, 247. Jfr förfis Oppression, lOlf; förfis ”Ne recommenęons pas”, 264ff.
76 Weil, La Source, 26.
77 Ibid, 29. Jfr ibid, 25, 40. Se även Blum & Seidler, 219; McLellan, 284.
78 Weil.: / Source, 37

I sin skildring av industrivärldens sociala strukturer beskriver berättaren i 
Dykungens dotter förhållandet mellan dem som är över och dem som är under 
huvudsakligen i termer av förtryck. Genom att förvandla både de starkare och de 
svagare till styrkans värnlösa offer framtvingar kriget en väsentlig komplettering av 
denna romanens samhällsmodell. I gårdskarlens vision förklaras alla kämpande 
”skuldlösa” (183). Kriget är inte så mycket ett förtryckarredskap som en sorts olycka 
av samma art som klassiska adiafora: sjukdomar, missväxter, jordbävningar etc.72 I 
anslutning till bl a Matt 10:29ff genererar de olycksdrabbade i Dykungens dotter flera 
gånger bilden av skadade fåglar. Julius Rosenkvist som förlorar synen (11), 
gårdskarlens föräldrar som avlider i ”spanskan” (113), barnet Vera som blir ”en liten 
död kropp” (164) - samtliga kopplas till fåglar som faller (12), klagar (116), svälter 
ihjäl (156) eller blir ”fågelskelett” (169). I gårdskarlens krigsvisioner underkastas 
fågelvokabulären en påtaglig hyperbolisering. Han ser hur ”skyar av fallande fåglar” 
(182) blöder (182), segnar ”sakta fr[å]n himlen” (182), faller ”brända ner” (129), fyller 
himlakretsen ”från jordens ena ände till den andra” (182) med flämtande jämmer. 
Samtidigt som kriget frigör en total styrka, innebär det också en gränslös olycka. På ett 
likartat sätt beskrivs krigets ondska av Weil.73 I sina 30-talsartiklar, som återför 
spänningarna mellan nationerna på statsapparaternas expanderande maktutövning, 
betraktar hon det moderna kriget som ”le rouage essentiel dans le mécanisme de 
1’oppression”.74 Statskapitalismens väpnade konflikter kännetecknas av, menar hon, att 
de är ”faites par les esclaves” och framför allt har till uppgift att befästa soldaternas 
slaveritillstånd.75 I essän om Iliaden, där Weil reducerar alla kämpar till viljelösa 
brickor i styrkans okontrollerbara spel, framställs däremot ”les bourreaux et les 
victimes” som ”pareillement innocents”.76 Kriget är inte längre ett redskap för ett 
medvetet förtryck från makthavarnas sida utan en skådeplats för ”les malheurs 
intolérables”.77 Eftersom striden sätter en måttlös styrka i spel, drabbar den också de 
inblandade med ”malheur le plus grand qui soit parmi les hommes”.78
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Samtidigt som berättaren i Dykungens dotter skildrar kriget som en 
adiaforonliknande olyckshändelse, frilägger han krigsolyckans underliggande struktur. 
Fredsordningens sociala institutioner i romanen har en tveeggad karaktär. Fabriken 
tömmer arbetarna på deras humana substans, men ger dem också lön och tillverkar 
användbara varor. Kriget däremot innebär en total, apokalyptisk förstörelse. I 
gårdskarlens vision blir världen ”lågor” (129), husen faller ”oavlåtligt” (129), gavlarna 
svartnar ”i hettan” (129), höstslättema stelnar till is (129) etc. Hela landskapet blir till 
”en bukskada, ett skottsår” (183). Den ”befrielse” (129) och ”förvandling” (129) 
gårdskarlen siar om sker under förutsättning att ”allt” (129) försvinner. Samma typ av 
potentiering genomgår krigets destruktivitet på det mänskliga planet. Under fredstiden 
yttrar sig individens av förtryck förorsakade dehumanisering främst genom avpers
onifierande reifikation och rotberövande. Dessa båda destruktionsformer tematiseras 
även i romanens krigsskildring. De krigsdrabbade degraderas till en odifferentierad 
”massa” (182), fråntas normala andliga funktioner och får samma status som ting, 
växter, djur (128). Deras enda livsuttryck är flämtande ”jämmer” (182) och ångestfulla 
”skrik” (129). Till följd av krigshandlingarnas enorma dynamik - krigspassagema i 
Dykungens dotter visar ställvis en utomordentligt hög verbdensitet - förlorar krigs
offren sina rotgivande hem (129), marscherar iväg (181), transporteras till främmande 
platser (181). Krigets korporativa offer har ”ingen moder mer” (129). Romanens ge
staltning av kriget underkastar samtidigt de dehumaniserande mekanismerna en extrem 
potentiering. De gör sig fria från fredstidens modererande och socialiserande spärrar 
och manifesterar sig som naket våld, inriktat på måttlöst dödande. I gårdskarlens vis
ioner framstår kriget som en kosmisk massaker, som återges med förtätad döds- 
vokabulär: han hör ”[a]lla de döda” (128), ser ”de dödas ansikten” (129), förs med av 
”dödens vatten” (128), känner hur ”[bjlodet drar, döden drar” (181) etc. De gånger vis
ionerna blickar framåt handlar de om dödens framtid. De som ännu lever är ”döende” 
(182), ger sitt ”sista skrik” (128), drabbas av ”dödskramper” (183), är ”dödsdömda”
(181) och på väg till sina ”utplåningsplatser” (181) - på samma sätt som djuren på väg 
till slakthuset ännu lever men ”i verkligheten” (191) är ”ju redan döda” (191). Krigs
skådeplatsen jämförs med ”dödsriket” (181); kriget självt går fram som liemannen
(182) . Medan människorna i fabriken och fängelset degraderas till själlösa, ting- 
liknande varelser, blir de under kriget helt bokstavligt till nedbrända kroppar (129). 
Krigets illusionsupplösande realitet avslöjar våldet och dödandet som den patologiska 
samhällsordningens mest elementära fenomen.

Även för sin förståelse av krigsolyckans innebörd får romanen intertextuellt gehör 
hos den nykatolska samhällskritiken. Medan styrkan i fredsordningens sociala spel, 
hävdar Simone Weil, åstadkommer både ”la destruction” och ”la construction”79 80 81, 
resulterar det totala kriget i ”une folie destruction des biens de toute espéce que nous 
ont légués les generations précédentes”. Den västerländska civilisationen ”périra” ; 
världen förvandlas till förstörelsens apokalyptiska landskap med brända skogar, 
blodiga gator, ödsliga stadsruiner.82 Den personala sfären blir en skådeplats för en 

79 Weil, Oppression, 101. Jfr ibid, 15lf; förf:s ”Réflexions en vue”, 306f; förf:s "Ne recommenęons 
pas”, 268f.

80 Weil, Oppression, 152. Jfr förf:s ”Ne recommenęons pas”, 256.
81 Weil, Oppression, 152.
82 Jfr Weil, La Source, Uff, 24, 32f, 37 och passim: McLellan, 284. Se även Bemanos, Les Grands 

Cimetiéres, 135, 153ff, 197 och passim; förf:s La Liberie, 205f.
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motsvarande potentiering av fredsordningens destruktiva processer. I stort sett knyter 
samhällsteologema krigets dehumaniserande effekter till samma reifterande och 
rotberövande mekanismer som är verksamma i industrivärldens normala sociala 
strukturer. Precis som arbetaren i den taylorska fabriken berövas sin ”dignité 
personnelle”83, förlorar soldaten i mötet med krigets livshotande styrka sin själsliga 
substans och degraderas till ”une chose”, ”un compromis entre 1’homme et le cadavre”, 
”matiére inerte”, långt innan vapnet hunnit snudda vid honom.84 Själv rotlös sprider 
han genom ”conquéte militaire” och ”deportations massives” rotlöshetens sjukdom till 
hela den underkuvade befolkningen.85 Samtidigt resulterar kriget, menar Weil, i en 
enorm intensifiering av fredstillståndets avpersonifierande processer. Medan fabriks- 
automatema tömmer arbetarna på deras ”force de travail”, tvingar ”1’outillage mili
taire” den kämpande frontsoldaten att ”sacrifier sa vie elle-méme”.86 Medan dom
stolarna utmäter straff efter en rättegång, är soldaten ständigt utsatt för ”exécution sans 
jugement”.87 Denna potentierande effekt betingas av att styrkan under väpnade kon
flikter antar ”une forme sommaire, grossiére” och manifesterar sig som naket, otyglat 
våld.88 89 90 Kriget tvingar de inblandade att oavlåtligt ”faire violence”. 9 Det primära syftet 
med dessa våldshandlingar är mördandet. I sin essä om Iliaden visar Weil hur djupt 
krigets verklighet domineras av blodsutgjutelse. Hela eposet är, noterar hon, fyllt av 
”les massacres, les compagnons détruits . 0 Dödandet görs till kämparnas självklaraste 
aktivitet. Akilles hugger halsen av tolv unga trojaner lika naturligt som ”nous coupons 
des fleurs pour une tombe”.91 Även de krigare som fortfarande befinner sig vid liv vet 
att döden för dem är ”1’avenir méme”.92 Deras tankar förmår inte ”voyager dans les 
temps” utan att ”passer par la mort”.93 Om de så genom något mirakel lyckas klara sig 
med livet i behåll, befrias de aldrig från dödens stämpel: ”C’est une mort qui s’étire 
tout au long d’une vie”.94

83 Weil, ”Réponse”, 246.
84 Weil, ”Ne recommenęons pas”, 264; förf:s La Source, 16. Jfr ibid, 13ff, 28 och passim; förf:s 

”Réflexions sur la guerre”, 238; förf:s ”Réflexions en vue”, 306f; Veto, 78f; Numminen, 66; Blum & 
Seidler, 222ff, 227; McLellan, 147, 149. Se även Bemanos, La Liberté, 250.

85 Weil, L'Enracinement, 62. Jfr ibid, 66f, 129ff och passim. Se även Bell, Simone Weil, 124.
86 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 234. Jfr förf:s ”Réponse”, 246f; forf:s ”Ne recommenęons pas”, 

263f; förf;s ”Réflexions en vue”, 296ff; förf:s La Source, 28; förf:s ”Réflexions sur la barbarie”, 65.
87 Weil, ”Réflexions sur la guerre”, 234.
88 Weil, La Source, 12. Jfr även Blum & Seidler, 247ff.
89 Weil, La Source, 29. Jfr ibid, 21, 26, 35 och passim. Se även Muller, 25ff, 137ff och passim.
90 Weil, La Source, 29. Jfr ibid, 30 och passim; förf:s ”Réflexions sur la guerre”, 234, 237; förf:s 

”Réflexions sur la barbarie”, 64; förf;s ”Réflexions pour déplaire”, i: förf:s Écrits historiques et politiques, 
218f; Bell, Simone Weil, 124; Fraisse, 164; McLellan, 145; Numminen, 73; Pétrement, 278 och passim; 
Muller, 79ff. Se även Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 132ff, 153ff, 339ff och passim; förf;s La Liberté, 
206, 245, 250 och passim; förf:s La France, 45f; Molnar, lOOff.

91 Weil, La Source, 21. Jfr ibid, 28; förf:s ”Lettre ä Georges Bemanos”, 222ff; förf:s Cahiers, I, 56ff; 
Blum & Seidler, 236; Pétrement, 277f: Muller, 81, 83f.

92 Weil, La Source, 28. Jfr Blum & Seidler, 228.
93 Weil, La Source, 29.
94 Ibid, 16. Jfr Blum & Seidler, 227.

Berättaren i Dykungens dotter tematiserar inte bara gårdskarlens förståelse av kriget 
utan också omgivningens attityd till hans krigsengagemang. Medan gårdskarlen 
försöker ”utreda en uppgift åt sig” (181), hejdar ”förbipasserande” (182), ser dem ”in i 
ögonen” (182) och uppmanar dem att ”’[...] hjälpa den svage [...]”’ (182), vill hans 
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närmiljö glömma den pågående krigskatastrofen. Krigsaffischema gulnar, frivillig
byrån stängs, de förbipasserande vänder gårdskarlen ryggen och hävdar att kriget redan 
är ”över” (182). Liksom romanens samhälle döljer sina förtryckarmekanismer bakom 
en rad legalistiska ritualer, förtränger det också sanningen om kriget. Simone Weil 
konstaterar att människan konfronterad med styrkan och olyckan visar ”le désir 
d’oublier ou d’ignorer”.95 Kriget är ett fält där ”le mensonge est facile et séduisant”.96 
Den krigsdrabbades grymma öde isar visserligen åskådamas blod, men ”ce n’est qu’un 
moment”.97 Snart är ”la présence méme du malheureux”98 glömd och man fortsätter att 
försköna det nakna våldet med ”le secours de 1’illusions, de 1’ivresse ou du fana- 
tisme”.99 I sin analys av industrivärldens patologi knyter Weil denna kollektiva för- 
trängningsmekanism till samhällets maktstrukturer. Det statskapitalistiska systemet, 
menar hon, utarbetar ”opinions irraisonnées” och sprider ”1’abétissement general” för 
att dölja sin krigsfrämjande strävan.100 Medborgarna, som livnärs med dessa ”opinions 
toutes faites et par lä méme absurdes”, förlorar förmågan att genomskåda styrkans 
våldslagar.101 Den allmänna blindheten för krigets ständiga aktualitet har blivit ett av 
statskapitalismens effektivaste förtryckarinstrument.102

95 Weil, La Source, 40. Jfr förf:s Cahiers, I, 56ff. För flera nykatolska tänkare, bl a Maritain, är 
förträngningen av ondskans existens utmärkande för den borgerliga liberalismens mentalitet; jfr Maritain, 
Humanisme integral, 86.

96 Weil, La Source, 40. Jfr förfis Oppression, 94.
97 Weil, La Source, 14.
98 Ibid.
99 Ibid, 41.
100 Weil, Oppression, 155. Jfr ibid, 187ff; förf:s ”Quelques Réflexions sur les origines de rhitlérisme”, 

38; förf:s ”Ne recommenęons pas”, 256ff, 268 och passim; förf:s ”Réflexions en vue”, 296f; förf:s 
L’Enracinement, 173ff, 278ff och passim; Fraisse, 164f. Se även Bemanos, Les Grands Cimetiéres, 294, 
319 och passim; förf:s La Liberté, 245.

101 Weil, Oppression, 156.
102 Jfr t ex Weil, ”Ne recommenęons pas”, 256ff.
103 Weil, La Source, 40.
104 Jfr ibid, 40ff.
105 Ibid, 40.
106 Ibid, 37. Jfr ibid, 35ff, 39; McLellan, 284.
107 Weil, La Source, 35.
108 Ibid, 40.
109 Ibid, 39.

Weil konstaterar emellertid att en rad grekiska mästerverk - Iliaden, de attiska 
tragedierna, evangelierna - visar det mod ”qui permet de ne pas se mentir”.103 Till 
skillnad från majoriteten av världslitteraturens verk104 vågar de ge sig i kast med 
krigets nakna realitet. I sin tolkning av Iliaden nämner Weil några estetiska riktlinjer, 
som gör eposet till ”une juste expression du malheur”.105 Den grekiske skalden återger, 
observerar hon, ”[l]a froide brutalité des faits de guerre” utan förklädnad och utan 
sentimentalitet.106 Hans verk ger en sorts ”tableau d’extrémes et d’injustes violen- 
ces”107 och beskriver de värsta grymheterna - blodiga sår, agonitillstånd, vanställda lik 
- med ”lucidité”, ”pureté” och ”simplicité”.108 Styrkan visas ”dans sa froide dureté”, 
alltid åtföljd av en serie fatala effekter som varken offren eller deras bödlar kan 
undgå.109 Ingen av de stridande partema väcker skaldens hat, förakt eller idealiserande 
beundran. Segrama och de besegrade står läsaren ”également proches” och förkropps
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ligar med samma rätt ”la condition commune å tous les hommes”.110 Denna opartiska 
objektivitet skulle dock verka alltför kylig, om den inte fick ”un accent d’inguérissable 
amertume”.111 Hela eposet genomsyras av en kärleksfull sorg, som omsluter ”tous les 
humains, égale comme la clarté du soleil” och som för det mesta markeras ”par 1’ac
cent”; den lagras i ett och annat värdeord, i en taktvila, i en överklivning.112

Ibid, 36. Jfr ibid, 35ff; Blum & Seidler, 240, 254.
Weil, La Source, 35.

112 Ibid. Jfr ibid, 35f.
113 Jfr t ex Bultmann, Die Geschichte, 113ff, 126ff; Giittgemanns, Offene Fragen, 231.
114 Weil, La Source, 39.
115 Ibid, 40. Jfr ibid, 35.

Krigsinslagen i Dykungens dotter följer i hög grad detta estetiska program. I likhet 
med Iliaden - såsom Weil läser den - skildrar romanen den extrema olyckan utan 
dämpande understatement. Berättaren gör bruk av centrala homeriskt-weilska motiv - 
det massiva mördandet, agoniplågoma, de sårade och vanställda kropparna etc - och 
återger dem med några av det grekiska eposets beprövade grepp, bl a hyperbol, antites, 
epitet och grotesk deformering. Ingen av de stridande partema favoriseras på de andras 
bekostnad. Alla inblandade tecknas med en djup medkänsla, som inte minst signaleras 
genom emotionellt laddade bilder, utropstecken, upprepningar, parallellismer, 
allitterationer. Även om drömmarnas visionära teknik står relativt långt från Homeros 
mimetiska realism, bygger den på andra arketexter, som enligt Weil också gör rättvisa 
åt krigets extrema olyckor. De starkast aktualiserade genrerna - apokalypsen, det 
profetiska ordet, bönen - har en fast förankring i evangelierna113, som Weil ger status 
av ”la demiére et merveilleuse expression du génie grec, comme VIliade en est la 
premiére”.114 Weil inskärper att både Homeros och evangelistemas nakna bild av ”la 
misére humaine” utgör ”une condition de la justice et de 1’amour”.115 Genom sin 
oförställda gestaltning av kriget, denna den intersubjektiva syndens djupaste station, 
skriver Dykungens dotter enligt denna logik in sig i kärlekens och nådens ordning.



III

Summering och kritiska reflexioner

Det primära syftet med denna studie har varit att frilägga några av de betydelse
strukturer som Birgitta Trotzigs Dykungens dotter alstrar i intertextuell dialog med den 
kristna syndaläran. Tolkningsarbetet har skett i två steg. Först diskuterades de grund
läggande premisserna för tolkningen, sedan beskrevs med hjälp av den utarbetade 
hermeneutiska metoden den intersubjektiva syndens olika manifestationsformer i rom
anen. Genomförandet av denna uppläggning motsvarade endast i begränsad utsträck
ning det aristoteliska theoria-praxis-schemat. I det första steget tilldelades nämligen 
Dykungens dotter själv rollen som tolkningens metodkonstituerande huvudinstans. De 
hermeneutiska redskapen konstruerades genom en kontinuerlig rekognosering av 
romanens betydelsefält. Det andra stegets tolkningsarbete framtvingade i sin tur en 
fortlöpande justering av de hermeneutiska instrumenten. Varje nytt intertextuellt kom
plex som applicerades på romanen aktualiserade frågan om metodens validitet. I enlig
het med hermeneutikens fundamentala dictum vilar således studien på en cirkelrörelse 
mellan betydelseproduktion och metodologisk reflexion.

Diskussionen i studiens första del kring de grundläggande tolkningspremissema 
underordnades två vitala och inbördes beroende uppgifter: att etablera studiens 
optimala intertext och att utarbeta en intertextuellt orienterad metod maximalt lämpad 
såväl för den etablerade systemreferensen som för romanen. Trotzigreceptionen har 
hittills dominerats av en benägenhet att knyta förståelsen av Dykungens dotter till H C 
Andersens ”Dynd-Kongens Datter”. Denna studie har emellertid visat att det inte är 
denna konstsaga utan den kristna antropologin som Trotzigs roman utpekar som sin 
starkaste och hermeneutiskt mest fruktbara intertext. Att så är fallet bekräftas inte minst 
av att romanen ur den andersenska sagans polyfona helhet i första hand plockar upp de 
element som är bärare av den kristna antropologins grundidéer. Främst av utrymmes- 
skäl har studiens intertextuella bas begränsats till den kristna syndaläran - ett av den 
kristna antropologins viktigaste områden - som oavbrutet aktiveras i Dykungens dotter. 
Genom syndfenomenets framträdande position i både romanen och den kristna männ- 
iskoläran bör de frilagda hamartiologiska betydelsestrukturema kunna fungera som 
utgångspunkt även för de tolkningar av Dykungens dotter som väljer andra antropo
logiska föreställningskomplex till sina meningsskapande centra.
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Resonemangen om studiens intertextuella referensram ägnades i första hand åt att 
etablera den kristna antropologin som hanterlig och valid intertext. I den mån tidigare 
Trotzigforskning anlagt antropologiska aspekter på författarskapet har det skett utan 
några fördjupade överväganden kring intertextens inre organisation. Det råder dock 
stor enighet bland intertextualitetsforskare om att en polytextuell systemreferens inte 
kan fungera som ett pålitligt analysredskap förrän den fått dels en tydlig gräns, dels en 
fixerad struktur. En tentativ tolkning av några nyckelpassager i romanen fastslog att de 
kristet-antropologiska innebörderna i Dykungens dotter bäst kommer till sin rätt då de 
ställs mot en systemreferens med fem grundkomponenter. För det första förmår den 
antropologiska referensramen göra rättvisa åt det specifikt religiösa förhållandet mellan 
Dykungens dotter och dess kristna intertexter endast om den i stället för att reduceras 
till textuellt-retoriska kategorier definieras som uppenbarelse. För det andra bör denna 
uppenbarade antropologi omfatta alla de källor som utgör katolicismens fontes fidei. 
Den privilegiering av Scriptura som utmärker stora delar av den tidigare 
Trotzigforskningen utarmar väsentligt författarskapets breda antropologiska register. 
För det tredje ska dessa källor ges den polyfona, mysterionrelaterade struktur som 
lanserades av la theologie nouvelle och Vaticanum II. Att läsa Dykungens dotter utifrån 
Tridentinums hierarkiska systemreferens leder till markanta misstolkningar av 
romanens kristet-humanistiska människobild. För det fjärde måste denna mång- 
stämmiga ”divina scaturigo” dels kompletteras med de närliggande kristna konfession
ernas intertexter, dels underkastas en långtgående differentiering. Romantextens kom
plexa antropologiska egenart förblir oskarp så länge systemreferensens syntetiska håll
ning inte balanseras med ett analytiskt, särskiljande perspektiv. Differentieringen blir 
mest effektiv om den i stället för att följa mekaniska konfessionsgränser fokuserar 
kristet-antropologiska tankeparadigm. För det femte slutligen ger varken Trotzigs 
icke-skönlitterära uttalanden eller Dykungens dotter själv något oreserverat stöd åt den 
särställning mystiken tillskrivits i Trotzigreceptionen. De mobiliserade mystiska inter- 
textema bör underkastas samma granskande procedurer som systemreferensens övriga 
fontes.

Diskussionen om en lämplig intertextuell metod formade sig till en apologi för den 
litterära hermeneutiken. I de senaste bidragen till Trotzigforskningen märks en tydlig 
tendens att desavouera hermeneutiken som arbetsmetod vid studiet av författarskapet. 
Men påståendet att den litterära texten kännetecknas av en autonom och otolkbar 
produktivitet - det argument som oftast anförs mot den hermeneutiska teorin - är ingen 
universell lag utan en tidsbunden estetisk princip med bas i den senmodemistiska och 
postmodernistiska diskursen. Om Dykungens dotter öppnar sig för en hermeneutisk 
behandling eller ej kan inte avgöras på grundval av något litteraturteoretiskt axiom utan 
endast genom en förutsättningslös prövning av alla i tolkningsförfarandet inblandade 
instanser. Denna studies granskning av romanens tolkningspotential har givit ett 
femfaldigt stöd åt hermeneutikens validitet. För det första har den etablerade 
systemreferensen en starkt logocentrisk karaktär och förser alla litterära texter som den 
appliceras på med en otranscenderbar förståelsehorisont. För det andra uppvisar 
Trotzigs uttalade estetik - oberoende av vilken litteraturteoretisk trend författarinnan 
för tillfället anammar - bestående platonskt-paulinska drag och uppfattar litteraturen 
som en förmedlare av tolkningsbara essenser. För det tredje konstrueras romanen själv 
kring en rad universaliserande strategier, som effektivt determinerar textens betydelse 
och utpekar den antropologiska systemreferensen som denna betydelses självklara 
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tolkningsbas. För det fjärde är den modernistiska diskursen i Dykungens dotter - 
liksom i Trotzigs författarskap i övrigt - så beskaffad att den aldrig ifrågasätter den 
antropologiska systemreferensens primat. Om man som modernismens käma vill 
betrakta den epistemologiska kris som förorsakats av Guds död, vilar Trotzigs 
författarskap - hur många modernistiska grepp det än sätter i spel - på en stabilt 
förmodemistisk grund. För det femte slutligen låter sig de osäkerhetsfaktorer som 
destabiliserar den antropologiska tolkningen av Dykungens dotter - att sådana oros
moment behäftar varje interpretation förnekar inte ens den traditionella hermeneutiken 
- utan alltför stora svårigheter införlivas i tolkningsarbetet. Diskussionen kring den 
optimala systemreferensen och kring hermeneutikens giltighet begränsade sig inte till 
de hamartiologiska intertextema utan åberopade genomgående den kristna antropo
login i stort. Avsikten med denna intertextuella utvidgning var att studiens första del 
även ska kunna fungera som metodisk bas vid tolkningar av Dykungens dotter mot 
fonden av andra domäner inom den kristna människoläran.

Tolkningsarbetet i studiens andra del fokuserade två hamartiologiska begrepp med 
intersubjektivitet som gemensam nämnare: den dialogiska synden och den sociala 
synden. En närläsning av romanens arketypiska inledningsscen visade att berättaren 
förstår synden som en människans fömekelseakt, riktad mot Guds tilltal och inkarnerad 
i hennes mellanmänskliga nej till nästans anrop. Denna i ingångsscenen förankrade 
responsoriala synduppfattning spårades sedan i hela romantexten och belystes med en 
rad intertexter, samtliga med rötter i den personalistiskt-sociala hamartiologin - det 
dominerande tankeparadigmet i den modema katolska syndaläran. I enlighet med första 
delens metodiska slutsatser avgränsades systemreferensen mot konkurrerande 
hamartiologiska idékomplex, först och främst mot den traditionella, skolteologiska 
hamartiologin, som förankrar synden i en statiskt koncipierad människonatur. De 
gånger så var motiverat drogs också en gräns mot den protestantiska intersub- 
jektivitetsteorin. De aktiverade dialogiskt-sociala intertextema organiserades kring en 
linje från den enkla, diadiska jag-du-relationen mot alltmer komplicerade mellan
mänskliga strukturer. Denna uppläggning inbegrep även två andra rörelser: dels rör
elsen från den frihetsbaserade, personala nejakten mot alltmer determinerade synd
former, dels rörelsen från det abstrakta, eidetiskt rekonstruerbara mötet mot en allt 
större historiskt-social konkretion. Medan de först mobiliserade, diadiskt orienterade 
intertextema implicerade fenomenologiskt-personalistiska beskrivningskategorier, fram
tvingade syndens samhälleliga uttrycksformer en närmast materialistisk analys. Tolk
ningen av både den dialogiska och den sociala synden mot den valda systemrefer
ensens horisont fick ett starkt gensvar inte bara från romantexten - flera närmast orda
granna lån från intertextema lät sig påvisas - utan också från Trotzigs icke-skönlitter- 
ära uttalanden. Endast undantagsvis hämtade tolkningen stöd från intertextema på ett 
sätt som kan tyckas stå i strid med författarinnans egna intentioner. Sympatins hermen- 
eutik fick dominera tolkningsförloppet.

Resultatet av dessa interpretativa procedurer blev ett påfallande enhetligt betydelse
sammanhang, som ur inledningsscenens arketypiska nejakt härledde romanens samtliga 
mellanmänskliga avvisanden. I likhet med den nykatolska systemreferensen förstår Dy
kungens dotter - så löpte resonemanget - dessa olika fömekelsehandlingar inte som en 
fullständig utplåning utan som en förvrängning av mötets och gemenskapens frälsande 
potential; både på det dialogiska och på det sociala planet leder denna urartade inter
subjektivitet till att människan avpersonifieras. Hela romanen tolkades som en komplex 
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diagnos av den mellanmänskliga samvarons depersonaliserande mekanismer. Så som 
studiens första del vid flera tillfällen indikerat, visade sig romanens synduppfattning 
vara djupt förankrad i den personalistiskt och socialt färgade nykatolska humanismen.

Denna mot en helhetsförståelse inriktade interpretation skedde dock inte utan 
hermeneutiska stödåtgärder, som kan sägas stå i viss konflikt med studiens explicit 
deklarerade metodik. Som varje meningsproduktion har även tolkningen av den 
intersubjektiva synden i Dykungens dotter baserats på harmonierande manövrer, som 
inbegripit både den undersökta texten och de intertextuella analysredskapen. Romanen 
tilläts i regel inte göra motstånd mot sin responsoriala systemreferens. De 
hamartiologiska element som hade kunnat äventyra betydelsens enhetlighet tonades 
ned med huvudsakligen två grepp. Dels fick romanpassager utan klar intersubjektiv 
halt ofta hermeneutiskt underordna sig de interpersonalt eller socialt profilerade 
textavsnitten. Som exempel kan nämnas att den i öppningsscenen inlagda 
skapelseberättelsen avsiktligt aktiverades i tolkningsarbetet på andra romanpartiers 
villkor. Men denna genesisparafras utvecklar också sin egen - övervägande ontiska - 
förståelse av ondskan, som inte ryms inom systemreferensens dialogiska och sociala 
tankemönster. Studien hade avkastat en annan hamartiologisk betydelsestruktur om 
skapelseberättelsens gestaltning av synden fått företräde i tolkningsprocessen. Dels 
blev de betydelseskapande element i romantexten som inte lät sig inlemmas i den 
intersubjektiva meningsproduktionen helt enkelt exkluderade ur det interpretativa 
arbetet. I passagen om skolgården exempelvis omnämner berättaren två klassiska 
antropologiska ”historier”, båda med stor intersubjektiv potential: historien om 
”starkast och svagast” (152) och ”historien om pojke eller flicka” (152). Medan 
historien om starkast och svagast i flera sammanhang ställts i studiens fokus, har 
historien om pojke eller flicka endast indirekt fått komma till tals i tolkningen. Den 
mest plausibla förklaringen till denna marginalisering är att Dykungens dotter beskriver 
de av synd laddade relationerna mellan könen med kategorier som faller utanför den 
intersubjektiva systemreferensen. En märkbar konsekvens av dessa båda harmoni- 
eringsmekanismer blev en serie disproportioner mellan de framproducerade dialog- 
iskt-sociala innebörderna och romanens egen accentfördelning. Dykungens dotter har i 
denna studie beskrivits som en sorts familjeroman, som placerar merparten av sina 
intrigepisoder i familjens hemmiljö. Men kapitlet ägnat familjens brustenhet gav detta 
till trots förhållandevis blygsamma tolkningsresultat. I stället alstrade romanens relativt 
få fabrikspassager ett rikt och på två långa kapitel fördelat betydelsesammanhang. 
Denna hermeneutiska balansförskjutning betingas inte bara av den samhällsteologiska 
familjedoktrinens återhållsamhet och det faktum att Dykungens dotter hanterar familje- 
krisen snarare med dialogiska än med familjesociala kategorier utan också av att 
romanen - precis som i könsrelationemas fall - gärna beskriver familjelivets störningar 
i andra termer än intersubjektivitetens.

Med två motsvarande harmonierande grepp värnades om den intertextuella 
korpusens enhetlighet. Dels tenderade tolkningsarbetet att ge företräde åt intertexter 
som står relativt nära det intersubjektiva tankeparadigmets centrum. Då det visade sig 
att ingen av de dittills tillfrågade intertextema räckte till för att beskriva ett visst 
dialogiskt fenomen i romanen, söktes hjälp i första hand bland de mest närstående 
intertextema. Dels prioriterades hermeneutiskt de inbördes samstämmiga idéerna i de 
aktiverade intertextema. Spänningarna mellan de skilda hamartiologiska tankekorn- 
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plexen noterades visserligen men tilläts i regel inte spela någon autonom betydelsepro- 
ducerande roll.

I studiens konkreta tolkningspraxis har dessa harmonierande grepp fått samverka 
med varandra. Såväl den dialogiska som den sociala diskussionen fastslog exempelvis 
att Dykungens dotter gäma följer Simone Weils syn på de mellanmänskliga 
relationernas förvrängning. Undersökningen av den diadiska intersubjektiviteten 
utmynnade i ett friläggande av syndens överföringsmekanismer, som visade sig i hög 
grad överensstämma med Weils hamartiologiska transmissionslagar. Resonemanget 
kring den sociala synden lät på ett analogt sätt - även om en lång rad andra 
samhällskritiska intertexter konsulterades - Weils teorier om statens och krigets 
patologi alltmer dominera den intertextuella repertoaren. En av tolkningens 
huvudangelägenheter blev att integrera dessa weilska referenser med tongivande 
nykatolska intersubjektivitetsteorier. Men relationen mellan Weils intersubjektivitets- 
uppfattning och nykatolicismens är inte oproblematisk. Å ena sidan markerar Weil, 
djupt övertygad om kollektivets inbyggda ondska, en tydlig distans till de nykatolska 
samhällsteologemas positiva syn på mänsklighetens socialiseringsprocess.1 Å andra 
sidan påpekar Jean Daniélou att Weils ostentativa ”hostilité å la religion juive”2 3 och 
hennes förkärlek för ”la maniére hellénique de recevoir la parole de Dieu”5 vittnar om 
att hon saknar sinne för det som inte bara är judendomens utan också samhällsteologins 
kämkategori: Guds uppenbarelse i historien. Även många andra ingredienser i Weils 
samhällssyn - den gnostiskt präglade dualismen, naturfixeringen, tendensen att interi- 
orisera det interpersonalt-sociala samspelet etc4 - är svårförenliga med det respons- 
orialt-aktualistiska syndbegreppet. Studien har, mån om att bevaka konsensus på det 
intersubjektiva fältet, sordinerat dessa dissonantiska element i Weils tankevärld. På 
motsvarande sätt negligerades de romanställen som skulle kunna få respons av dessa 
icke-intersubjektiva komponenter i Weils systemreferens. I passagen om flickans åter
komst från Malmö kommenterar berättaren Mojans känslolösa beteende mot sin dotter 
med följande parentetiskt inskjutna, allmänmänskliga observation: ”(Och det är nu så 
att det hos alla finns en egendomlig lust att döda - att ta mellan nypoma och krossa.)” 
(235). Sentensen återför modems dialogiska synd på inre krafter, som inte längre ryms 
inom det personalistiska och sociala paradigmet. En närmare undersökning skulle visa 
att berättarens syndförståelse i denna passage står i skarp konflikt med den respons
oriala hamartiologin. Samtidigt har denna icke-intersubjektiva parenteskommentar 
flera motstycken i Weils textkorpus. I Cahiers exempelvis söker hon krigets ursprung i 
människans överväldigande ”gout de tuer”.5 Och i det redan åberopade brevet till 
Georges Bemanos menar hon att ”il n’est rien de plus naturel å 1’homme que de tuer. 
Quand on sait qu’il est possible de tuer sans risquer ni chåtiment ni bläme, on tue”.6 
Detta naturliga dödande beskriver Weil inte i aktualistiskt-responsoriala eller sociala 

1 Jfr t ex Weil, Attente de Dieu, 48f; förfis Oppression, 129ff, 193, 216; förf:s La Pesanteur, 160ff. Se 
även Blum & Seidler, 191; McLellan, 273ff, 278; Allen & Springsted, 166f, 179f.

‘ Daniélou, ”Hellénisme”, 23.
3 Ibid, 24. Jfr även Hellman, 5.
4 Jfr t ex Weil, Oppression, 88, 96, 218; förfis ”Réflexions sur la barbarie”, 64; förf:s La Pesanteur, 15f. 

Se även J-M Perrin & G Thibon, Simone Weil telle que nous l'avons connue, Paris 1952, 64ff och passim; 
Blum & Seidler, 77, 136f och passim; Hellman, 51, 65ff; McLellan, 154, 182, 195f; Stenqvist, 108ff.

5 Weil, Cahiers, I, 56.
6 Weil, ”Lettre ä Georges Bemanos", 223.
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termer utan som ett resultat av ”un visible plaisir”, ”un entrainement, une ivresse å 
laquelle il est impossible de résister”.7 Det är inte uteslutet att Dykungens dotter så 
starkt favoriserar weilska intertexter, just därför att de är bärare av detta interi- 
oriserande, naturbundna, i grund och botten voluntaristiska tänkesätt. Weils heterogena 
idévärld skulle i så fall kunna betraktas som en sorts trojansk häst, som infiltrerar 
romanens dialogiskt-sociala gestaltning av synden med ett helt annat hamartiologiskt 
paradigm.

7 Ibid. Jfr även t ex Blum & Seidler, 77, 135f; Winch, 65ff, 172ff, 196.
8 Jfr t ex Pleijel, 10; Lagerlöf, "Skriva för att slå hål på ytan”; Trotzig, ”Våld aldrig en terapeutisk 

fråga”; Eggehom, ”1 Birgittas fotspår”, 9.

Man kan självfallet undra om det inte hade varit rimligast att från allra första början 
infoga sådana avvikande element i undersökningen. Att så inte gjorts har först och 
främst en metodiskt-heuristisk förklaring. Föreliggande studie är inte en komparativ 
analys utan en tolkning; det är inte atomiserade intertextelement utan betydelse
sammanhang som stått i fokus; målet har inte varit en katalogisering av hamartio- 
logiska inslag i Dykungens dotter utan en förståelse av romanens intertextuellt fram
kallade synddiskurs. Den intersubjektiva systemreferensen har genomgående fått ett 
mycket starkt stöd både från roman texten och från Trotzigs icke-skönlitterära ut
talanden. Tolkningens primära uppgift - och interpretativa plikt - var att belysa det 
vittförgrenade betydelsenät som dessa intertexter genererar i Dykungens dotter. Om 
och i vilken mån romanen också deformerar den intersubjektiva syndförståelsen kan bli 
synligt först mot horisonten av denna systematiskt avtäckta helhetsbild. De avvikelser 
från det personalistiskt-sociala tankemönstret som eventuellt kan konstateras får inte 
lämnas utanför förståelseprocessen utan bör i sin tur aktualisera två hermeneutiskt 
viktiga frågor: Bottnar de skilda element som inte vill rymmas i det intersubjektiva 
paradigmet i någon enhetlig synduppfattning? Och om svaret blir ja: Har denna enhet
liga syn en intertextuell bas i något identifierbart, antropologiskt relevant syndbegrepp? 
Ett jakande svar även på den senare frågan borde föranleda en intertextuell nytolkning, 
där romanens motstånd mot det intersubjektiva paradigmet inte längre framstår som en 
samling punktuella dislokationer utan som en hermeneutiskt beskrivbar spänning 
mellan två eller ännu fler hamartiologiska paradigm. I en reviderad förståelse av det 
slaget skulle de diskuterade harmonieringsmanövrema - sådana bildar ett oundvikligt 
inslag i varje meningsproduktion - balanseras av analoga enhetsskapande operationer, 
mobiliserade av konkurrerande syndbegrepp. Att denna sorts omtolkning ofrånkom
ligen skulle spränga denna studies ramar antyder inte minst föregående redovisning av 
interpretationsprocessens exkluderingsgrepp. De tentativt konstaterade avvikelserna 
från det intersubjektiva paradigmet aktualiserade två termer: voluntaristisk och ontisk. 
Båda dessa termer har stor antropologisk relevans och aktiverar systemreferenser som 
till sin omfattning och teologiska komplexitet vida överträffar den relativt nya och 
överskådliga intersubjektiva syndaläran. Det hermeneutiska läget kompliceras ytter
ligare av Trotzigs icke-skönlitterära positionsmarkeringar. Till åtminstone det första av 
dessa intertextuella idékomplex, voluntarismen, har författarinnan en påfallande dis
harmonisk relation.8 Mycket tyder på att denna problematiska systemreferens skulle 
fordra subtila och utrymmeskrävande interpretativa procedurer med källflöden inte i 
sympatins utan i misstankens hermeneutik. Ett sådant komplicerat och omfattande tolk- 
ningsprojekt realiseras lämpligast i en separat undersökning.
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Föreliggande studies hamartiologiska perspektiv har underkastats ytterligare en 
begränsning. Även om tolkningsarbetet kontinuerligt åberopat narratologiska och 
retoriska kategorier, har det huvudsakligen uppmärksammat romanens fiktionsvärld. 
De intra- och metadiegetiska gestalterna har gjorts till den intersubjektiva syndens 
agenter och offer. Men den urartade responsorialiteten kan urskiljas även i andra av 
romanens narrativa strukturer. Genom sin homodiegetiserade9 skazröst kan berättaren 
fritt röra sig mellan de olika diegetiska nivåerna - utan att för den sakens skull skapa 
några registrerbara metalepser - och öppna en levande intersubjektiv relation dels till 
diegesens mänskliga gestalter, dels till narraten, dels - först och främst via sina 
explicita och implicita böneinslag - till Gud. Alla dessa interpersonala relationer 
uppvisar dialogiska störningar. Minst lika intressant ur en intersubjektiv infallsvinkel är 
relationen mellan den implicita författaren och den implicita läsaren. Anders Tyrberg 
beskriver i Anrop och ansvar Trotzigs författarroll som en sorts identifikatorisk, 
ställföreträdande ”förbedjare”, som solidariskt ger röst åt människokollektivet.10 I sina 
icke-skönlitterära uttalanden kan författarinnan emellertid beskriva detta kollektiv även 
i starkt negativa, distanserande termer. Hon menar att den här-och-nu-levande 
människan är drabbad av ”syrebristskador”, ”förkrosselseneuroser”, ”identitetsförlust”, 
”paranoiska” vanföreställningar, en ”schizofren och ångestfull livsform” etc.11 En 
grundligare granskning skulle troligen visa att Trotzig med åtskilliga av dessa 
sjukdomsmetaforer åsyftar en inautentisk, självnöjt rationell, både det onda och sacrum 
förträngande människotyp, som hon i flera sammanhang placerar i det symboliskt 
uppfattade '”Sverige’”. 2 Syndromet har en intertextuell motsvarighet i den inter
subjektiva nykatolska systemreferensen; Trotzigs arketypiske ”svensk” liknar på ett 
slående sätt Jacques Maritans ”homme du libéralisme bourgeois” och Bemanos ”imbé- 
cile”.13 De nykatolska tänkarna, vilkas texter i hög grad adresseras till just en sådan 
borgerligt-liberal läsare, går sin publik till mötes inte bara med mimetiskt-identi- 
fikatoriska skrivsätt; de vill också uppröra och förarga de imbecillas stereotypa själar. 
”J’écris ce livre”, öppnar Bemanos La Grandę Peur des Bien-Pensants, ”pour moi, et 
pour vous - pour vous qui me lisez, oui: non pas un autre, vous, vous-méme. J’ai juré 
de vous émouvoir - d’amitié ou de colére, qu’importe?”.14 Denna provokativa ”émou- 
voir”-intention är starkt framträdande också i Trotzigs explicit deklarerade estetik. Hon 
vill inte bara ägna sig åt imitatio och identificatio utan även mobilisera ”[mjotstånd”, 
visa ”'aggression’”, stå ”i opposition”, väcka ”oro”, gå ”till frontalangrepp”, åstad
komma ett ”[ijfrågasättande, ur-sadeln-kastande”, skapa ”motspråk”, ”motbild”, ”mot- 

9 Genettes modell saknar egentligen termer för denna sorts berättarröst; jfr Genette, Narrative 
Discourse Revisited, 82f; Uspenskij, A Poetics of Composition, 11, 19, 99, 103f och passim.

10 Tyrberg, 213. Jfr ibid, 210ff.
11 Trotzig, ”Det sekulariserade Sverige”, 83; förf:s ”Dikt och ideologi. Hållpunkter”, 357; förf:s ”Språk 

och identitet”, 29f; förf:s ”Tankens arbetare”; K Vinterhed, ”Framtidsforskningen är en myt”, Dagens 
Nyheter 22.9.1980.

12 Jfr t ex Pleijel, 12ff; Vinterhed, ”Framtidsforskningen”; Eggehom, ”1 Birgittas fotspår”, 9.
13 Jfr t ex Maritain, Humanisme integral, 85ff; Bemanos, La France, 172, 179, 185 och passim; von 

Balthasar, Bemanos, 324ff; Mounier, ”Manifeste”, 49lff och passim. Se även Berdjajev, Mirosozertsanije 
Dostojevskago, 162, 180, 238.

14 G Bemanos, La Grandę Peur des Bien-Pensants. Édouard Drumont, Paris 1931, 7. Jfr von Balthasar, 
Bemanos, 185; Mceller, Littérature, I, 410. Se även H Blumenberg m fl, ”Provokation des Lesers im 
modemen Roman”, i: Die nicht mehr schönen Kiinste. Grenzphänomene des Ästhetischen, red H R Jauss, 
Milnchen 1968, 669ff.
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kraft”, ”motrörelse”, ”motideal”, ”motkultur”, ”motvärld”.15 I Dykungens dotter in
planteras den borgerliga mentalitetens typiska symptom delvis redan i romanens 
diegetiska värld; Mojans ytliga präktighet (80ff), fotgängarnas ovilja att tänka på det 
pågående kriget (182), gårdens dömande moralism (79, 82, 106f etc) kan nämnas som 
exempel. Men syndromet kan ännu tydligare urskiljas på romanens extradiegetiska 
plan. En systematisk retorisk analys skulle med all säkerhet visa att många av verkets 
narrativa excesser - hyperbolema, omtagningama, antiteserna etc - är direkt in
programmerade för att skaka om den självgoda, verklighetsförfalskande, av medie
bruset fördummade ”vanliga svenska människan”16. Dykungens dotter kan läsas som 
en estetisk provokation med udden riktad mot samtidens imbecillitet.

15 S Combuchen, '”Nyttigt med en social uppgift'”, Dagens Nyheter 23.4.1993; Jonsson, "Bejaka det 
motsägelsefulla!”; Tirén, "Vrångbild att Sverige är avkristnat”; Vinterhed, "Framtidsforskningen”; Pleijel, 
1 lf; Trotzig, "Omkring modernismens existens”, 17; förf:s "Författare idag”, 34; förf:s "Dikt och ideologi. 
Hållpunkter”, 356.

16 Trotzig, "Det sekulariserade Sverige”, 81.
17 Jfr t ex Maritain, Humanisme integral, 87; Mounier, "L'Affrontement”, 35ff; förf:s Traité, 129ff; 

Pleijel, 5f, 17; Vinterhed, "Framtidsforskningen"; Trotzig, "Dikt och samhälle”, 643; Lagerlöf, "Skriva för 
att slå hål på ytan”.

'* Jfr t ex Augustinus, De doctrina Christiana 4,1,lff (PL 34,89ff); förf:s Confessiones 10,3ff (PL 
32,780ff), 11,2 (PL 32,809), 12,18 (PL 32,835f); Herzog, 236ff; M Fuhrmann m fl, "Gibt es eine 
'christliche Ästhetik'?”, i: Die nicht mehr schönen Kiinste. 583ff.

19 Trotzig, "Den svåra dialogen”; förfis "Källan”, 13; förfis "Som ett bam - och mot döden”; förfis 
Jaget och världen, 102; förf:s "Dikt och samhälle”, 643; Siljehotm, "Med Södergran och Trotzig i det 
'exoti .Ka Västerås’”; Pleijel, 7.

Att också hela denna hamartiologiska problematik - bara några få element 
hemmahörande i romanens mångskiktade extradiegetiska responsorialitet har här 
kunnat beröras - utelämnats ur studien betingas främst av två omständigheter. För det 
första beskriver varken de nykatolska tänkarna eller Trotzig själv imbecillitetens 
syndrom enbart i intersubjektiva termer. Även om de i stor utsträckning förstår den 
inautentiska, förytligade människan som ett socialt fenomen, en produkt av det 
kapitalistiskt-liberala välståndssamhället, knyter de hennes dubbelmoraliska självbe
låtenhet också till en voluntaristisk - samt till en ontisk - synd, som maskerar sig med 
hjälp av en rad förträngningsmekanismer. Betecknande nog ser både de nykatolska 
teoretikerna och Trotzig psykoanalysen som en effektiv avslöjare av det modema 
jagets fariseiska medvetande.17 För det andra kan romanens extradiegetiska 
intersubjektivitet inte få en adekvat belysning förrän det hamartiologiska perspektivet 
kompletterats med frälsningsordningens begreppsapparat. Då Augustinus i De doctrina 
Christiana, Confessiones och andra skrifter skapar den latinskt-kristna estetikens 
grundvalar, tillskriver han dialogen mellan författare och läsare en på caritas och 
aedificatio baserad medicinal funktion.18 På ett liknande sätt menar Trotzig - 
oberoende av alla de uttrycks- och kommunikationssvårigheter hon knyter till det 
språkliga mediet - att litteraturens uppgift är att utföra '”kärlekens gärningar’”, att 
”rädda”, ”väcka” och ”förmänskliga”, att "motbalansera döden” och ”förvandla livet 
till liv”, att stå för ”ett samhälles oavlåtligt pågående psykoterapi” etc.19 Som i 
synnerhet diskussionen om romanens gestaltning av kriget indikerat vänder sig Dy
kungens dotter till den förljugna människan inte för att ge henne den sista dödsstöten 
utan för att via chockartade främmandegöringar skapa ett slags katarsiseffekt och 
förmå henne att finna sitt oförfalskade mänskliga jag.
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Den tolkning som lagts fram i denna studie vill långt ifrån hävda att den 
intersubjektiva synden är det enda hamartiologiska paradigmet i Dykungens dotter. 
Den vill inte ens påstå att de dialogiska och samhällsteologiska intertextema bildar 
romanens starkaste hamartiologiska systemreferens. Men genom sitt stabila stöd från 
intenderade markörer såväl i romanen som i Trotzigs icke-skönlitterära uttalanden 
utgör denna interpersonalt-samhälleliga betydelsestruktur, som frilagts genom sym
patins lugna hermeneutik, ett fundament för tolkningar av andra hamartiologiska men
ingssammanhang i romanen.
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Summary

The study Den intersubjektiva synden i Birgitta Trotzigs Dykungens dotter (Intersubjective 
Sin in The Marsh King’s Daughter by Birgitta Trotzig) is devoted to a masterpiece of 
Swedish 20th century literaturę, the novel Dykungens dotter (The Marsh King’s Daughter, 
1985). Its author, Birgitta Trotzig (bom 1929), since 1955 a Catholic convert and since 
1993 a member of the Swedish Academy, is unanimously regarded as one of the most 
prominent artists in contemporary Swedish literaturę. In her versatile writings, an intense 
dialogue with Christian tradition stands out as a fundamental strategy. The present study 
examines some central aspects of this complex textual interplay.

The primary aim of this study is to explore some semantic structures generated by 
Dykungens dotter in intertextual dialogue with the Christian doctrine of sin. The 
interpretative process comprises two stages. Within the scope of the first stage, the basie 
premises of the interpretation are put forward (Part I), whereas in the second stage, the 
different manifestations of intersubjective sin in the novel are investigated by means of a 
hermeneutic method elaborated for this work (Part II). The diseussion on the basie 
interpretative premises is subordinated to two vital and mutually dependent tasks: 
establishing the optimal intertext for the study (1.1), and working out an intertextually 
orientated method most suited to the established reference system as well as to the novel 
itself (1.2). The reception of Dykungens dotter has tended to link the understanding of the 
novel to Andersen’s fairy tale bearing a similar title. This study demonstrates, however, that 
Trotzig’s Dykungens dotter does not point towards Andersen’s “Dynd-Kongens Datter”, 
but towards Christian anthropology as its strongest and, from a hermeneutic point of view 
most profitable, intertext. This hierarchy of the novel’s intertextual references is confirmed 
not least by the faet that the Swedish masterpiece generally picks up those elements from 
the polyphonic whole of the Danish tale which convey the fundamental ideas of Christian 
anthropology (I.1.1-I.1.2).

The diseussion (in 1.1) of the optimal frame of reference of the study aims above all at 
establishing Christian anthropology as a useful and valid intertext. To the extent that 
previous scholars have applied anthropological keys to the works of Trotzig, they have 
done so without any deeper reflection on the inner organisation of the intertext. There is, 
however, apparent agreement among intertextuality theorists that a polytextual system of 
reference (Systemreferenz in Manfred Pfister’s terminology) cannot funetion as a reliable 
interpretative instrument unless it is strictly demarcated and given a fixed strueture. A 
tentative interpretation of some key passages in the novel clearly shows that only a system 
of reference founded on five basie components can do justice to the complicated Christian 
anthropological meaning of Dykungens dotter. Firstly, an anthropological system of 
reference can grasp the specifically religious relation between the novel and its Christian 
intertexts only if it is not reduced to pure textual-rhetorical categories but defined as a form 
of revelation (1.1.3-1.1.5). Secondly, this revealed anthropology should be extraeted from 
the complete sources honoured as fontes fidei by the Catholic Church. The privileging of 
the Scripture characterising the greater part of earlier Trotzig studies seriously impoverishes 
the wide anthropological register of the author’s auvre (1.1.6). Thirdly, this body of sources 
must be accorded the same polyphonic, mysterium-related strueture as is attributed to the 
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Christian revelation by la theologie nouvelle and Vatican II. An interpretation of 
Dykungens dotter based solely on a hierarchie reference system invoking the authority of 
the documents of the Council of Trent evidently deforms the specific Christian humanism 
of the novel (1.1.7). Fourthly, this polyvocal anthropological system of reference ought to 
be supplemented with intertexts of the neighbouring Christian confessions and it must be 
subjeeted to a far-reaching differentiation. The complex anthropological profile of the novel 
remains blurred unless the synthetic orientation of the reference system is balanced by an 
analytic, divisional approach. The differentiation is most effeetive when instead of 
following mechanical confessional outlines it focuses on Christian anthropological modes 
of thinking, in this study termed “theological paradigms” (1.1.8). Fifthly and finally, neither 
the non-literary utterances of Trotzig nor Dykungens dotter itself give unreserved support to 
the exceptional position that theologia mystica has been given in the reception of Trotzig. 
The mystic intertexts mobilised in the interpretation have to be examined through the same 
procedures as with the other fontes of the reference system (1.1.9).

The reflections (in 1.2) on what constitutes a suitable intertextual method form an 
apology for literary hermeneutics. In recent scholarly approaches to Trotzig’s ceuvre, there 
is an obvious tendency to disavow hermeneutics as a reliable method for studying her 
writings. However, the statement that a literary text is distinguished by autonomous and 
uninterpretable semiotic produetivity - the argument most frequently put forward against 
hermeneutic theory - is not a universal law but a time-bound aesthetic principle supported 
by late-modem and postmodern discourse (1.2.1). Whether Dykungens dotter invites 
hermeneutic treatment or not can therefore be determined not on the basis of a pure 
theoretical axiom claiming general validity, but only through unprejudiced scrutiny of all 
the instances involved in the interpretative practice. This study’s investigation of the 
interpretative potential of the Trotzig novel gives fivefold support to the validity of the 
hermeneutic method. Primo, the established system of reference is highly logocentric and 
provides all literary texts it is applied to with an absolute, untranscendable horizon of 
reading and understanding (1.2.2). Secundo, the explicitly declared aesthetics of Trotzig - 
no matter what theoretical trend she fancies at the moment - is solidly based on Platonic- 
Pauline ground, and treats literaturę as an intermediary of interpretable essences (1.2.3). 
Tertio, the novel itself is constructed upon certain generalising strategies which effectively 
determine the meaning of the text and point to the anthropological system of reference as 
the self-evident interpretative horizon of this universal meaning (1.2.4). Quarto, the 
modernist discourse in Dykungens dotter, as in Trotzig’s other writings, never calls the 
primacy of the anthropological system of reference into question (1.2.5). Quinto, the 
uncertainties that destabilise the anthropological interpretation of Dykungens dotter - the 
existence of such interpretative mischief-makers is not denied even by traditional 
hermeneutics - can be incorporated into the interpretative process without greater 
difficulties (I.2.6-I.2.7).

The intertextual base of the study’s second part is confined, chiefly due to space 
considerations, to the Christian doctrine of sin - one of the most important fields within 
Christian anthropology - which forever recurs in Dykungens dotter. The interpretative 
operations are focused on two hamartiologic concepts having their common denominator in 
the phenomenon of intersubjectivity: dialogic sin (II. 1) and social sin (II.2). A close reading 
of the archetypical opening scene of the novel demonstrates firstly that the narrator 
construes sin as a human act of denial direeted against the Creator’s vocation (II. 1.1), and 
secondly that this vertical renunciation is incamated in man’s horizontal, inter-human 
denial of his neighbour’s cali (II.1.2). This responsorial notion of sin is subsequently traced 
through the novel in full, and illuminated by a number of intertexts, all of them rooted in 
personalist and social hamartiology, the predominant paradigm of the contemporary 
Catholic doctrine of sin. In accord with the methodical conclusions of the first part, the
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activated system of reference is clearly demarcated from the competing hamartiologic 
complexes of ideas, mainly from traditional scholastic hamartiology which anchors sin to 
static human naturę. Whenever justified, the distinction between Catholic and Protestant 
theories of intersubjectivity is also drawn. The mobilised dialogic-social intertexts are 
arranged in a linę from the elementary, diadic I-Thou relation towards morę and morę 
complicated inter-human structures. This order embraces two other movements as well: on 
the one hand, the movement from the human person’s act of denial towards morę and morę 
non-volitional forms of sin; and on the other hand, the movement from an abstract 
interpersonal encounter (investigable by eidetic reduction) towards greater historical and 
social concreteness. Following these interpretative paths, this study’s mapping of the 
intersubjective forms of sin in Dykungens dotter starts from an analysis of the general 
structure of the degenerated inter-human encounter and its consequences for the human co- 
actors involved (II. 1.3—II. 1.4). Next, the transmission of responsorial sin and its laws are 
investigated, by means which invoke contemporary intersubjective Catholic interpretations 
of the dogma of original sin and Simone Weil’s conception of retributive sin (II. 1.5—II. 1.7). 
Finally, the study’s hermeneutic procedures focus on social sin and examine the 
degenerated community in its general as well as concrete forms: the industrial epoch’s 
inhuman labour relations and their effects on the workers (II.2.2-II.2.3), the disrupted 
family (II.2.4), the pathological State (II.2.5) and war (II.2.6). Whereas the initially 
mobilised intertexts, centred on diadic relations, demand phenomenological-personalist 
categories of inquiry, the social expressions of intersubjective sin call for an almost 
materialistic mode of description. A particular position among the intertexts of social sin is 
assigned to the nuanced dialogue between contemporary Catholic anthropology and 
Marxism. Mobilising the intertexts of intersubjective sin (both its dialogic and its social 
dimension), the interpretation meets with a powerful response, not only from Dykungens 
dotter itself - several almost literal borrowings from the consulted intertexts can be verified 
- but also from Trotzig’s non-literary utterances. Only in exceptional cases does the 
interpretation make use of the intertexts in ways that go against the author’s apparent 
intentions. It is not the hermeneutics of suspicion, therefore, but the sympathetic herme- 
neutics of affirmation that dominates the interpretative practice of this study. j

The result of these interpretative operations is a remarkably homogeneous semantic 
complex which derives all the inter-human denials in the novel from the opening scene’s 
archetypical act of denial. The study demonstrates that Dykungens dotter, much like the 
new Catholic theology of intersubjectivity, looks upon these acts of renunciation not as a 
total obliteration but as a distortion of the redeeming potential of human interrelationships; 
both on the dialogic and on the social piane, this perverted intersubjectivity depersonalises 
and dehumanises the individuals concemed. The novel in its entirety is interpreted as a full- 
scale diagnosis of the depersonalising mechanisms of inter-human coexistence. As the first 
part of the study frequently indicates, the novel’s concept of sin proves to be deeply rooted 
in the new Catholic humanism, very much influenced by personalist and social thinking.

The concluding reflections of the study (Part III) not only sum up the results but also 
critically re-examine the adopted intersubjective perspective. A methodological scrutiny of 
the second part’s meaning-generating procedures discloses that the uncovered responsorial 
meaning and its homogeneity are to a certain degree the fruit of interpretative manoeuvres 
that harmonise the novel and the activated intertexts, and exclude the elements that cannot 
be harmonised. The result is to silence those elements which might suggest other, non- 
intersubjective hamartiologic paradigms. This closing survey of the limitations of the 
dialogic-social semantic structures thus lays the foundation for interpretations of 
Dykungens dotter indebted to other Christian notions of sin.
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