
Metafor og metonymi. 

Formalismens og senere strukturalismens interesse for det 

litterære fenomen, lit!era~~!~!en, som en egen type språkbruk, 

har fØrt med seg en fornyet interesse for den klassiske reto

rikk, idet man har forsØkt å studere enkelte grunnbegreper i 

retorikken i lys av moderne lingvistiske teorier. For eksempel 

har Roland Barthes ledet seminarer over den klassiske retorikk, 

det semiotiske tidsskrift Coplm~ni_c_ations brakte i 1971 et spe

sialnummer om retorikk, og en gruppe forskere ved universitete·t 

i Liege utgav i 19 70 en bok med tittelen Rhetorl_que _genera le, 

hvor retoriske figurer også ble sØkt anvendt på episke struk-

turer (både li cterære og filmatiske). Roman .Jakobs on har vært 

en viktig inspirator for disse bestrebelsene. Ut fra sin dob

beltrolle som lingvist og litteraturforsker har han vært en 

nØkkelfigur både innen russisk formalisme og innen tsjekkisk 

og fransk litterær strukturalisme. Blant hans bidrag til 

litterær (og semiotisk) teori inntar hans synspunkter på metafor 

og metonymi en sentral plass. Disse synspunkter, om Jakobsen 

fant i sin kim hos den russiske formalisten Boris Eikhenba1m, 

ble fØrst utviklet i Jakobsens artikkel om Pasternaks prosa i 

1935, og senere gjentatt og videreutviklet i artikkelen "Two 

Aspects of Language and two Types of Aphasia" (i boka "Funda

mentals of Lim.guage" u tg. av Jakobs on og Halle, The llague, 1956) 

I denne framstillingen vil jeg fØrst referere hoved

punktene i Jakobsens artikkel, så presentere en nylig utviklet 

teori som forsØker å se de to begrepene metafor og metonymi 

på nærmere hold, forsØke å illustrere noen av Jakobsens syns

punkter ved hjelp av bl.a. hjemlig litterært materiale, og 

i tilknytning til dette antyde noen ideologiske implikasjoner 

de to tropene kan ha. 

FØrst altså om aTtikkele:n_ nTT·:o Aspects of Language and 

tvio Types cf Aphasia". De to aspek 

taler om, har sammenheng med Saussures 

av spr~ket Jakobsen 

Enhver 

lingvistisk enhet kan ifdlge denne teorien inngå to forskjel-
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lige forbindelser, enten i assosiativ, senere kalt para~igmatisk 

forbindelse med andre enheter, eller i synt~matisk forbindelse 

med andre enheter. Av disse to begrepene er vel ~vnta_g_r~iJ~ 

det mest kjente. En syntagmatisk forbindelse, eller et ~.Llltag_J!l~, 

er en forbindelse av lyder eller bokstaver til ett ord, eller 

av flere ord til en ordgruppe eller en setning. Ordet pil er 

et syntagme, eller ord.forbindelsen _EO_!__g.l§:~ melk, elleT set

ningen han drakk et g_las_2 _ _lll'0.1l'.· oTdet pil E i syn

tagmatisk forbindelse med i og li enhetene i en syntagmatisk 

forbindelse fØlger etter hverandre i talekjeden eller skrift-

kjeden og står i forhold til hverandre; en syntagma-

tisk forbindelse er en forbindelse i!lYra_~entia. 

Omvendt er BD.Jl_ara~Jcgmatisk forbindelse en forbindelse 

J:F::-~_9-_bsentia, en assosiativ forbindelsea Når vi taler eller 

skriver, "velger" vi hele tiden i språkets reservoar mellom 

alternative enheter, som er ekvivalente ut fra visse aspekter 

og forskjellige ut fra minst ett aspekt. I stedet for lyden 

p foran syntagmet -il kunne vi ha ~; ~ og E inngår altså i 

paradigmatisk forbindelse med hverandre. Eller noen eksempler 

ordgruppe-nivå: 

et glass melk 

en kopp kaffe 

en kopp te 

et beger vin 

et krus Øl 

De horisontale forbindelsene er her syntagmatiske forbindelser, 

de vertikale er paradigmatiske forbindelser, inngår i tre for

skjellige E_aradi~I._. 

I stedet for betegnelsene Earadigma og svnta~~ bruker 

Jakobsen andre betegnelser. Han sier at de enhetene som utgjØr 

t syntagme 11 en l~ontekst; har en kont~Euitets-status i forhold 

til hverandre (kontiguitet = naboskap, berØring), mens de 

tene som kan byttes ut med hverandre (paradigmatiske enheter) 

er forbundet med hverandre ved forskjellige grader av similaritet, 

som kan pendle mellom synonymi og antonymi (motsetninger har 

jo også i det minste ett element felles). Og om de to forskjel

lige språklige operasjonene bruker han betegnelsene kombinasjon 

og ~:::leksjon; sammenfØyningen av språklige enhete:;c til et 

syntagme er en kombinasjon, og utvelgelsen av ett element blant 

andre tenkelige (i et paradigma) er seleksjon. sammenheng 
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med dette taler han om språkets to aspekter som kombinasjons

plan og seleksjonsplan. 

Væpnet med denne lingvistiske teori studerer så Jakob

son en del psykologiske og psykiatriske undersØkelser av afasi 

(språkforstyrrelser, "språkglemsel"), og han finner to hoved

typer. Hos den ene typen er språkvanskene knyttet til selek

sjonsplanet og hos den andre til kombinasjonsplanet. 

For afasikere av den fØrste typen (seleksjonsforstyr

relser) utgjØr konteksten en uunnværlig og avgjØrende faktor. 

Når en presenterer fragmenter av ord eller setninger for en 

afasiker av denne typen, fullfØrer han dem lett. Hele hans 

tale består av reaksjoner: Han kan lett fortsette en samtale, 

men har vanskelig for å sette den i gang. Han er i stand til 

å svare, men har ytterst vanskelig for å gjennomfØre en monolog. 

Jo mer avhengig et ord er av andre ord i samme setning og hele 

den syntaktiske sammenhengen, jo mindre påvirkes det av tale

forstyrrelsen. Lettest holder seg slike ordtyper som pronome

ner, pronominaladverber, konjunksjoner og hjelpeverber, mens 

ord med særlig sentral igangsettende funksjon, som subjekt, 

lett slØyfes. Forholdsvis spesifikke substantiver erstattes 

av mer generelle som "ting" eller "greie". Når pasienten blir 

bedt om å benevne f.eks. en blyant som blir vist ham, vil han 

ofte bare svare ved å si noe om bruken: "til å skrive med". 

En pasient av denne typen klarer ikke å finne synonymer til et 

gitt ord, og heller ikke ~eteronymer (ord med samme betydning i 

fremmede språk). Han har mistet sitt ~et~_Eråk, sier Jakobsen. 

Blir en slik pasient bedt om å gruppere ting etter 

deres innbyrdes likhet (f.eks. i farge, stØrrelse, form), kan 

han i stedet gruppere dem ut fra deres lokalisering i rommet 

(altså ut fra naboskap, kontiguitet). 

Dessuten - og her komme-c det viktigste - viser det seg 

at syke av denne typen nok kan forstå ordene i deres bokstave

lige betydning, men ikke klarer å oppfatte metaforiske betydninger 

av de samme ordene. Derimot benyttc:r de seg i stor u1:strekning 

av stilfiguren metonymio Ved meton~vmi ('~navnebytte 11 ) erstatter 

man et ord eller en ordforbindelse med et annet ord eller en 

annen ordforbindelse som romlig, temporalt, kausalt, logisk eller 

erfaringsmessig er nær· knyttet til det erstattede, faeks. 

(redskapet eller) stoffet istedenfor tin,;en ("han ble i 

jern~~), rom~ sted, land~ tid i stedet foT inn.hold el leT p2rson 

('uta seg et glass", nTyskland marsjereT"J 11 London meldeTn, 11 Dei: 
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18. århundre trodde''), symbolet i stedet for det elet betegner 

("Europa under Hakekorset"), eiendom eller tilbehor for eier, 

besitter ( 11 ned med tronen, pengesekken og alteret: 11 ) ~ det 

frembrakte for frembringeren ("lese Ibsen"), egenskap ~, stedet 

for person eller ting ( 11 age befare beauty'~~)) virkning i stedet 

fcr årsak ( svimlende h;~yder· 11 }, Som en u:n_dergruppe under meto-

nymi oppfatter Jakobson :;~_znekdoken (del foT helhet: "seil" for 

skip, (sjelden) helhet for del: "AllveTden vet"; det spesie.lle 

for det generelle ("Per og Pål") og omvendt. Den sentrale for

skjell på metafor og metonymi er at to (el, flere) forskjellige 

livsområder eller forestillingssfæreT ved metaforen knyttes 

sammen gjennom ett eller flere likhetspunkter, mens det ved 

metonyrnien skjeT en forskyvning fTa ett element til et annet 

innen samme livsområde, samme nkontekst" (i vid betydning av 

ordet) . 

Tilbake til afasikerne med seleksjons- eller simila

ritetsfoTstyrrelser; den bruk disse pasientene gjØr av metonJmien 

kan vise seg i at de for eksempel kan si gaffel:_ i stedet for kniv, 

boTd for lampe, rØyk for pipe" En pasient som ikke klarte å 

bruke ordet svar~c, beskrev begTepet ved å si: "Det som man gjØr 

for en avdØd" og forkortet siden uttrykket til "dØd". Slike 

metonymieT kan, sier Jakobson, karakteriseres som projeksjoneT 

av aksen for den vanlige kontekst over på seleksjonsaksen -

et tegn (f.eks" _g__<l:ffel), som vanligvis opptrer på samme tid 

eller i samme situasjon som et annet tegn (f.eks. kniv), 

tre i stedet for dette tegnet. - Når seleksjonskapasiteten 

Ut:nmes, kommer altså kor!_ti~iteten til å bestemme pasientens 

verbale oppfØrsel. 

I den omvendte formen for afasi, kombinasjonsforstyr

celseT, har pasientene vansker med å konstruere setninger. 

tte tilfelle forsvinner fØrst de ordene som sæTlig er bærere 

grammatiske funksjoner - konjunksjoner, preposisjoner, artik

i2I og pronomener, slik at pasientene kommer til å snakke i 

legramstil n, Jo m_indTe grammatisk avhengig et ord er av 

teksten, jo lettere holder det seg. Setninger kan bli redu

s~rt til enkeltord, og pasienten klarer ofte ikke å skille 

mellom rot og avledningsendelse, har i det hele vanskelig for 

å fastholde de enheters hierarkiske orden. Men ev-

nen til seleksjon fortsettera Når pasienten har glemt enkelt-

o?d, utnytter han likhetsassosiasjoner; mens afasikere av den 

forrige typen benytter seg av metonymier, bruker pasienter med 
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kontiguitetsforstyrrelser metaforlignende uttrykk. De kan si: 

".l:_angsyn" (longue-vue) i stedet for !nikroskop, ild i stedet 

for gasslys, 

Det viser seg altså at det blir umulig å danne metafo

rer ved similaritetsforstyrrelser og metonymier ved. kontigui

tetsforstyrrelser, Her er det jo tale om abnorme tilfeller, 

men Roman Jakobson hevder at selv om de to aspekter av språket 

(seleksjonsakse og kombinasjonsakse) samtidig må være til stede 

i normalt språk, kan det ene eller det andre aspekt av språket 

dominere, under innflytelse av individuell legning eller kul

turelle mØnster. Når en .person snakker, kan utviklingen av det 

han sier, fØlge to forskjellige semantiske baner: Et emne kan 

fØre til et annet enten ved similaritet eller ved kontiguitet. 

Og Jakobson tillegger at en kan tale om metaforisk prosess i det 

fØrste tilfelle og om metor~rmisk prosess i det andre, fordi 

de finner sitt mest fortet_tede uttrykk-i henholdsvis metaforen 

og metonymien. Her er det viktig å merke seg at når Jakobson 

taler om metafor og metonymi, er det ofte metaforiserende og 

metonymiserende prosesser det dreier seg om. Hos afasikere av 

de to typer som er omtalt ovenfor, er den ene av disse to baner 

blokkert. I normale tilfelle er den ene av de to ofte mer 

"trafikkert" enn den andre. 

For å illustrere dette peker han på en kjent psyko

logisk test, hvor barn får presentert et ord og blir bedt om å 

si det fØrste som faller dem inn i forbindelse med ordet. Reak-

sjonene skiller seg i to hovedtyper: Svaret blir enten gitt i 

form av et substi_!ut.! elleY som E;t komplement til_ stim~~~ 

På ordet hY.!te (hutte) kan den ene gruppe svare hus, slott eller 

metaforisk, hul~; den a_ndre ga.lm) strå, -~__?-_!_tizdom. Hos den 

fØrste gruppen dominerer alts~ similaritetsassosiasjonene - og 

metaforen -, hos den andre kontiguitetsassosiasjonene - og 

metonymien, 

Forholdet mellom metafor og metonywi er også tydelig 

underlagt historiske fluktuasjoner. Som Roman Jakobson sier, 

er det en kje11t sak at den metafori.ske fremstilling doP1inerer 

i den rontantiske og den symbolistiske diktning~ menj tilfØyer 

han, man har enn~ ikke til fulle forstått hvilken dominerende 

rolle metonymien spiller i den itterære retning som kalles 

og som duk1cer opp rnello1n rc.naritikken og symbolismen 

og står 1 oppos1sjon til begge disse tnj_ngene~ 

l? o •• Den realistiske forfatter foretur metonymiske 
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digresjoner fra intrigen til atmosfæren og fra personene til 

don romlig-temporale ramme de befinner seg i. Særlig ynder han 

.synekdokiske detaljeT. 11 

Sin semiotiske orientering viser Jal~obson ved å peke 

hvordan metaf:Jr og me tony;ni DPI)trer i a1-1dre kunstnr;riske 

SCU!1menhenger o i andre 5 1...1.tenomspr.:lklige tegnsystF;meJ:· som alle 

p-=eges av den samme bipola.Titet. :(ubis111en ei m&rke-[C metonym.isk 

~ og med at den opplØser og transformerer objektet i en serie 

synekdoker; den et J.g2s av som i hØy grad 

uofftineres av metaforen.~ Den samme pendling f5_n_ner Jakobson i 

filmen" Griffith brØt med teatertradisjon en og innfØrte med sin 

variasjon av kameravinkler og bildeplan en metonymisk montasje

teknikk (med man_ge synekdokel~ i nætbildene)) mens Chaplins 

filmer derimot preges a'' metaforisk montasje. 

Kon~urransen mellom de to proses er, metaforiske elleT 

1aetonymiske, er manifest i enhver symbolsk prosess, enten den 

er sosial eller foregå innen det enkelte individ, sier Jakobsen. 

~{an henviser ~il den britiske an~ropologen J. G. Fr·azer, som i 

sin bok "The Galden Bough" forsØker å 1rise at all magi kan deles 

inn i to hovedtype?:: ~~g-~~_gi__?..E_a t~~~-~~ leT sympatetisk magi og 

l.:ontagiØs magi. Den f;Jrste hovedtypen er bygd på prinsippet 

"like sØker like", man for'sØker f.eks. å fremkalle regn ved å 

dse ut vann- altså en metaforisk form for magi. Den kontagiØse 

magi er derimo·t bygd en metonymisk tankegang; man tror f.eks. 

at man kan få et annet menneske i sin vold ved å beherske en del 

c•V dette mennesket eller noe som betraktes som dets tilbehØr 

(n,:c gler~ }rår, k1æ:c, navnet o .1,). 

Jakobsen henviser også til Freuds drØmmoteorier (bl.a. 

''Die Traumdeutxng") og tevder at det F-reud sier om "drØmme-

cbeidetl 1 ~ har næY forbindelse med de to prosessene" I dent i-

~ikasjon (en person i drØmmen representerer en annen i virkelig-

ten) og seksualsymbolikk er metaforiske prosesser; fortet-

i':og og forskyvning (en hatt kan representere eieren) er meto-

~miske prosesser. Brukt i en mer presisert og spesiell botyd

n:: 1.g .Lnngår metz;fo:r og metonymi som sentrale begreper i den 

f~anske psykoanalytikeren Jacques Lacans teorier om det under-

bevisste, som ifØlge ham er strukturert som et språk. (Lacan 

identifiseTer fortetning med metafor og forskyvning med metonymi; 

uoverensstemmelsen 1nello1n ham og Jakobson kan skyldes en termi

nologisk uklarhet hos Freud.) Lacan er klart inspirert av Jakob

sans artikkel~ det samme er Claude L§vi-Strauss~ som også gjØr 

~~ittig hrtlk av hegrcps11aret i sine m~-tc-an3J~·scr. 
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II 

De teorier Roman Jakobsen legger fram i artikkelen 

jeg har referert, gjØr altså krav på stor generell rekkevidde. 

Man kan vel innvende med G~rard Genette (Figures III, s. 25) 

at det er en forholdsvis fri og dristig bruk Jakobsen her gjØr 

av begrepene paradigma og syntagme (hos Jakobsen similaritet 

og kontiguitet). I strengt lingvistisk sammenheng brukes jo 

disse begrepene om uttrykket (le signifiant), mens Jakobsens 

teorier i hØy grad også dreier seg om innholdet (le signifie). 

Begrepet kontiguitet blir brukt også om ekstralingvistiske kon

tekster, om situasjoner og logiske forhold. Når han bruker 

betegnelsen metonymi (og synekdoke) om romanelementer, utvider 

han bruken av begrepet på en måte som kanskje kan gjØre det 

mindre presist og mindre håndterlig (forskyvning i forhold til 

hva?). Dette behØver likevel ikke å være alvorlige innvendinger 

- en fruktbar teori vil ofte tåle de omkostninger en lavere 

presisjonsgrad fØrer med seg. Jeg vil imidlertid ikke gi meg 

inn på å drØfte de generelle siktepunkter Jakobsens artikkel har 

- det jeg vil fursØke, er å prØve hans teorier om metaforisk og 

metonymisk diktning på noen eksempler, komme litt inn på de 

ideologiske implikasjoner han streifer i artikkelen og knytte 

noen funderinger til disse teoriene. 

Men fØrst bØr vi kanskje forsØke å ko~~e begrepene 

metafor, metonymi og synekdoke litt nærmere inn på livet. Som 

fØr nevnt ser det ut som den vesentligste forskjellen mellom 

metafor på den ene side og metonymi og synekdoke på den annen, 

er at vi i det fØrste tilfelle finner et mØte mellom forskjellige 

begrepsområder, "livsområder", som knyttes sammen ved hjelp av 

ett eller flere likhetspunkter, mens det i det andre tilfelle 

opptrer en forskyvning innenfor samme "livsområde", samme kontekst. 

"Liege-gruppen" har i sin "Rhetorique gen~rale" 

(Paris 1970) forsØkt å anskueliggjØre begrepene metafor og meto

nymi grafisk: 



Metafor 
Metonymi 
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Dersom en 
skulle stille 
opp en tils 
rende figur , 
for synekdoke, \ 
måtte den vel · 

A (D) 

D (A) 

bli slik·~ \ 
~/· 
Synekdoke 

Bokstavene D og A står for "Depart" ("avreise, utgangs-

punkt") og "Arrivee" ("ankomst, mål"), står for "Interme-

diaire" (mellomledd) . "Depart" og "Arrivee" svarer omtrent til 

Richards "vehicle" og "tenor" ("Depart" er det bokstavelige 

uttrykk, "Arrivee" det uttrykket "står for", "betyr"), 

La oss ta et eksempel for å forklare det Liege

gruppen sier om metaforer: Gull er en ofte brukt metafor for 

korn. Uttrykket gull er altså "Depart", innholdet "korn" er 

"Arrivee". Vi får altså en sammenkopling mellom begrepsområdene 

mineralriket og planteriket. Grunnen til at denne sammenkob

lingen fungerer som metafor, er at de to enhetene "gull" og 

"korn" har noe felles - i dette tilfelle fargen, kanskje også 

konsistensen. Denne sammenkoplingen skjer gjennom to (impli-

s:[ tte) synekdoker, sier Liege.,gruppen, hvorav den ene er parti

kulariserende (pars pro toto), den andre generaliserende (totum 

pro parte). Det vil si: Forfatteren har plukket ut et par av 

de elementer (fargen, konsistensen) som kjennetegner metallet 

gull (partikulariserende synekdoke) og lar disse elementene stå 

for veksten korn (som har mange andre begrepskjennetegn, altså 

~eneraliserende synekdoke). Resultatet av denne koplingen 

tilsvarer ikke helt verken gull eller korn; derfor er det ikke 

i13l t riktig å si at gull står for korn. }:ornet har fått noe 

gull8ts andre egenskaper - fØrst og fremst et skjær av 

dets ve1·difullheL Kenneth Burke (i "A Grammar of Motives", 

503) uttrykker det slik at objektet blir sett i et nytt lys, 

:;. e nytt perspektiv; metaforen "brings out the thisness of 

a that, or the thatness of a this". Kanskje kunne en uttrykke 

det enda kraftigere og si at det oppstår et nytt "objekt" 

gjennom denne dobbelteksponeringen av to begrepsområder. (Eksem-

plet heT er svært enkelt; naturligvis vil det ofte komme kom

pliserende faktorer til.) 



- 9 -

La oss nå ta et eksempel på metonymi: "Lese Ibsen", 

"Depart" her er "Ibsen", "Arrivee" er ett eller flere verker 

av Ibsen, "Intermediaire" her må være en kontekst, en totali

tet som utgjØres av mennesket Ibsen, hans liv og verker, Beteg

nelsen "Intermediaire" er her mindre treffende, i og med at 

den brukes om en helhet som omfatter begge de to termene, mens 

"Intermediaire" ved metaforener~~et av de to termene, Den 

overordnede enhet som de to termene "depart" og "arrivee" inngår 

i, er dessuten ofte av en langt mer usikker "utstrekning" enn 

tilfellet oftest er med "l'Tntermediaire" i metaforen, Liege

gruppen hevder at "l'Intermediaire" i metonymien utgjØr de to 

termenes felles konnotative sammenheng, Dermed kan det av 

og til melde seg spØrsmål om to termer har en felles konnotativ 

sammenheng eller om de representerer forskjellige "livsområder" 

- altså kan vi ha grens~tilfeller mellom metafor og me~onymi, 

Ett poetisk bilde kan godt være både metaforisk og metonymisk; 

Peter Hallberg nevner at Harry Martinso~ et sted bruker uttryk

ket "gulldublong" om månen. Ordets metaforiske struktur er 

enkel; "l' IntermecJiaire" er form og farge, Men "gulldublong" 

leder dessuten tanken inn på skatter og sjØrØvere; ordet åpner 

altså for en sjØrØverkontekst som det er det metonymiske uttrykk 

for~ 

Så et par ord om synekdoken; jeg har satt A i paren-

tes ved siden av D og omvendt for å uttrykke at vi både kan ha 

generaliserende og partikulariserende synekdoke. Li~ge-gruppen 

angriper Roman Jakobsen for at han ikke skiller klarere mellom 

metonymi og synekdoke, og peker på at synekdoken også spiller 

en sentral rolle ved dannelsen av metaforen. Men prinsipielt 

er det vel viktigst at vi ved metonymi og synekdoke generelt 

ikke har spenning mellom to forskjellige begrepsområder, dess

uten er synekdokene "i" metaforen implisitte og fremtrer ba-re 

som resultat av analyse - ordet brukes i en litt annen betydning 

enn den vanlige~ 

En vesentlig forskjell mellom metafor på den ene side 

og metonymi og synekdoke på den annen er det også at metaforen 

i alminnelighet er langt mer merkbar eru1 de to andre 

Dette må henge sammen med at metaforen har et sterkere preg av 

og logikke:n_s !ige normer enn de to 

andre, Nå er det naturligvis forskjell metaforer; de gamle 

retorikere advarte mot stor avstand mellom de ta 



mens surrealistene nærmest etterstrebet et maksimum av avstand. 

Men i alle tilfelle betyr metaforen en viss utfordring til 

logikken. Metonymi og synekdoke bryter nok også med en strengt 

logisk tankegang 9 men bruddet er ikke så merkbart; typisk er 

at de fleste eksempler på metonymi og synekdoke som jeg har 

nevnt, neppe vil oppfa tes som avvikende fra Ilormalspråket. 

Her ser det ut til å være sentralt at metaforen oppretter en 

ny semantisk enhet, ofte gjennom overraskende sammenstillinger, 

mens metonymi og syenkdoke bare representerer forflytninger 

"lnen en kontekst hvor assosiasjonsbanene stort sett er "innkjØrt" 

fra fØr. 

III 

I og med at metaforen sammensmelter ord og begreper 

fra forskjellige livsområder til ny enhet, får den også lett 

metafysiske overtoner. Den vil ofte peke på den skjulte uni

verselle S<Immenheng bak fenomenenes spTedthet. Denne holdning 

pTeger en sensymbolis'c som Paul la Cour når han i "Fragmenter 

af en Dagbog" sier om bildet at det representerer "En Kundskab 

om Livets Enhed, ingen Tanke magter at fatte. Hvor du ingen 

Forbindelse ser, der aner Digteren Sammenhæng." (s. 33) Ord

valget rØper dikterens romantiske avstamning; der hvor en kunne 

tale om å etablere ny enhet, der taler Paul la Cour ·· og roman

tikerne - om å _'3:.ne, avdekke den skjulte enhet. Enheten er altså 

her noe som er~tt på forhånd, og i romantikerens tilfelle eT 

det klart hva det dreier seg om: Den guddommelige enhet som 

ennomstrØmmer alt liv. Det er dikterens intuisjon som lar 

ane denne enhet, det er hans skapende fantasi som lar ham 

formidle den til andre, og det er fremfor alt metaforen som 

kopler fenomenene sammen i helheten - det er kanskje hovedgrun

~Pn til metaforens sentrale plass i den romantiske diktning. 

icinn Stein Larsen uttrykker det (i "ModeTnismen i dansk 

Ll t teratuT", Kbh. 1917, s. 22), oppfatter den romantiske dikter 

seg selv som "en særlig fintslebet reflektor for det himmelske 

lys, solen, om man vil". Den romantiske metafor er altså ofte 

en ontologiserende, objektiverende metafor, den påstår at den 

avdekker en objektivt eksisterende sammenheng. 

Et typisk eksempel eT "Til en Gran". KjeTnen i dik-

tet er metaforen gran; kirke80 nl~Interm€diairett er natu:r1ig~ 

vis granens hØyreisthet og dens tårnlignende form. Dette mellom-
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leddet forbinder begrepsområdene natur og kultur, nærmere be

stemt religion. Ved denne sammenstillingen får granen del i 

de forestillinger som knytter seg til kirken - fromhet, guds

dyrkelse. Naturen blir åndeliggjort, og til og med opphøyet 

på bekostning av kulturen, kirkebyggene synker ned til å bli 

kopier av granen, som fremtrer som den ufalne natur og 

bevarer naturens "organiskhet". - l "DØdningeskallen" snur 

Wergeland et gammelt motiv (bLa. representert i "Hamlet") 

på hodet: Fra som vanlig å være menneskets morkne og skrØpe

lige jordiske le.vninger blir skjelettet menneskets "egentlige'' 

skjØnnhet, som fØrst åpenbarer seg når "SkjØnhedens Tapeter" er 

revet ned, og dette skjer gjennom praktfulle metaforer, "Been

raden er dens Tempelbygnings Kolonner og herlige Buer ... '' 

- Her har vi en metafor som sammenkopler anatomi og arkitektur, 

og hvor resultatet blir at skjelettet fremstår som et kunstverk, 

bygd av den store arkitekten Gud, og fØrst synlig etter mennes

kets dØd. Her er den fundamentale motsetningen mellom liv og 

dØd overskredet på en ny og overraskende~te; menneskets dØd 

får også en slags dennesjdig finalitet. 

Den enhet som etterstrebes så sterkt i den romantiske 

poesi, og som metaforen er et utmerket verktØy for å realisere 

i diktet, kan en med Ernst Fischer betrakte på bakgrunn av 

de store motsetninger den begynnende kapitalisme fØrer med seg. 

I alle tilfelle er det vanskeligere for den symbolistiske gene

rasjon å holde fast ved ideen om tilværelsens guddommelige enhet, 

oppvokst som den er etter det moderne gjennombrudd. Symbo

listens utgangspunkt er ofte den moderne storbyvirkelighet, en 

sammenhengslØs og dissonantisk verden. Gud er dØd, de absolutte 

verdier er gått tapt. Men til forskjell fra realisten nØyer 

ikke symbolisten seg med å beskrive "det faktiske" eller å 

arbeide for sosiale reformer - ut fra virkeligheten og språket 

som materiale vil han skape ny orden, ny enhet. Det dreier 

seg ikke lenger som for den romantiske dikter om å "avdekke" 

en skjult enhet, for en slik enhet finnes ikke for symbolisten. 

Den nye enhet må _?kapes av dikteren ved hjelp av fantasi og 

språkomformende evne, og enheten eksisterer bare i diktverket~ 

som dermed blir en autonom verden. Diktverkets enhet fremtrer 

som et svar på tilvæTelsens kaos, og enhGten oppstår som fØr 

ved at dikteren bryter normal t ned og etablerer nye 

sammenhenger særlig gjennom metaforikken, som i enda hØyere 

grad enn fØr f~r en alo~jsk karakter. Mens romantjkkens t3-
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forikk var ontologiserende, objektiverende, er symbolismens 

metaforikk ofte erklært skapende og subjektiv. Finn Stein 

Larsen sier om den symbolistiske dikter at "han bliver en lampe, 

hvor han fØr var et spejl, men det er en besværlig ting at 

være lampe, når man stedse må vriste sit eget lille subjektive 

lys ud af nihilismens absolutte mØrke". (Op. c it. s. 22) 

Dikterens fØlelse av å være rotlØs i tilværelsen og 

uten metafysisk hjemstavn kan omvendt komme til uttrykk gjennom 

at den ytre, objektive virkelighet fremstilles som fragmentarisk, 

som opphopning av enkeltfenomener uten innbyrdes s~mmenheng og 

uten mening, som rå, ubearbeidet faktisitet. Obstfelders "Jeg 

ser" er her et sentralt eksempel: 

Jeg ser på den hvide himmel, 
jeg ser på de gråblå skyer, 
jeg ser på den blodige sol. 

Dette er altså verden. 
Dette er altså klodernes hjem. 

En regndråbe: 

Enkeltiakttakelsene i fØrste avsnitt står med sitt 

synekdokelignende preg (forsterket gjennom mangelen på syntak

tiske forbinderledd) i motsetning til den nØlende sammenfatning 

i annet avsnitt. Faktisiteten utgjØr ingen egentlig enhet. 

ordet "hjem" peker dikteren på det fravær som ligger til grunn 

for diktet. Det finnes ingen objektiv korrespondanse mellom 

fenomenene, og mellom iakttakeren og fenomenene. Romantikkens 

objektive metafor (som formidler en git!_ fundamental enhet) 

er blitt umulig. (Jfr. Hannevik: Obstfelder og mystikken. 

L prosaen på samme tid gir Hamsuns "Sult" med sin synekdokiske 

"e>ppblåsing" av meningslØse detaljer det samme bilde av en 

splintret virkelighet.) Samtidig bidrar "uværsmotivet" i diktet 

bl å antyde en metafor - den sammenhengslØse verden som iakttas, 

l.u:,ker seg til rundt individet. Her opptrer det altså en ny 

objektiverende metafor, men den opererer i motsatt retning av 

den romantiske, den har et tragisk ærend. Den fremstiller 

verden som et fengsel, et eksil. 

Smerten over at korrespondansen mellom sinn og ytre 

virkelighet bare er en illusjon, at romantikkens objektiverende, 

enhetsskapende metafor bare skjuler en fundamental motsetning -

d.",t er også et sentralt i~ema i Olaf Bulls "Metope". Kvinnen 

i diktet forstår at den samklang hun fØler mellom sitt eget 
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sinn og naturen, i virkeligheten bare er et produkt av hennes 

eget fØlelsesliv, hennes kjærlighet, og at mennesket i hvert 

fall i dØdsØyeblikket skal se at det er ensomt i verden: 

Alle de ting, som nu ikveld er vore -
om få, berusende aar staar stunden fore, 
da taakerne glir, og Øyet kan se klart. 

Riktignok er det subjektivt sant at naturen på en mirakulØs 

måte fremtrer som en refleks av samfØlelsen mellom de to, som 

"innholdet" av deres kjærlighet, som en hellig have: 

Allikevel er det sØdt og saligt under, 
at engene her, med korn og krat og trær, 
og bjærgene bak, saa dybt som blikket bunder, 
dugges saa sØdt af vore små sekunder --
bare den bjærken der;-livor vor den er. 

Men dette er tross alt bare en subjektiv opplevelse, bundet 

til henne selv, til hennes egen bevissthet, og fØlgelig må denne 

opplevde natur gå i opplØsning med henne selv. Derfor kan hun 

et Øyeblikk desperat Ønske å overskride denne gapende klØften 

mellom bevissthet og natur, mellom det subjektive og det objek

tive, ved å smelte sammen med den objektive natur i dØden: 

Aa ven, lot gravens dyp sig vildt besværge, 
vilde jeg bli til vangen her, med hØ, 
til bjærken der, med stjernerne i, og bjærget, 
bare for slik, paa annen vis, at værge 
den hellige haven vor, for det; at dØ --. 

Skulle en bruke et teknisk språk, kunne en si at diktet drØf

ter det innhold som her ligger i ordet "vore" ("vor"), og som 

danner aksen mellom mennesket eg natur. Har den metaforiske 

bruk av ordet som vi mØter her, objektiv eller psykologisk 

status? Igjen ser vi at den objektive, ontologiske metafor 

avvises, det er til syvende og sist bare kunstverket, metopen, 

som utgjØr enhet mellom sjel og materie. 

For å avslutte disse skjematiske antydningene om meta

forens problematikk: I surrealismen spiller denne tropen 

igjen en dominerende rolle, og påny bidrar den til å skape en 

irreell verden. Surrealismen er som kjent påvirket av psyko

analysen, som med sin utforskning av menneskets underbevissthet, 

særlig slik den ytrer seg i drØmmen, understreker at vi normalt 

avspalter vesentlige sider av vår personlighet. Det surrealis

men vil, er å utnytte de rike poetiske og erkjennelsesmessige 

ressurser, virkeliggjØre det totale menneske. ("Dere som har 

bly i skallen/smelt det ned/og gjØr surrealistisk gull av det.") 
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Surrealismen tØyer det ulogiske element i det poetiske billed

k i retning av maksimum, og har i sin militante periode en 

revolusjonær holdning til den etablerte fornuft. 

Det som ovenfor er sagt om metaforens plass i roman

tikk, symbolisme og surrealisme, markerer naturligvis bare 

visse hovedtendenser, og selv det svært ufullstendig. Men 

eksemplene antyder vel tross alt at n~r metaforen spiller en så 

sentral rolle i disse retningene, må det henge sammen med dens 

"metafysiserende" og subjektiverende karakter. Den virkelige 

.~~den devalueres, som Hugo Friedrich uttrykker det (Strukturen 

i moderne lyrik, Kbh. 1968, s. 201), til fordel for sjelelige 

sammenhenger. Det metafysiske trer åpent fram hos romantikerne, 

i symbolisme og sensymbolisme finner vi ofte en negativ meta

fysikk som peker på den romantiske ontologiske metafors fra-

vær eller metaforiserer verden i retning av eksil, fengsel, 

uvirkelighet. Denne fremhevelsen av det subjektive på bekostning 

av det objektive er sikkert betinget av en samfunnsutvikling 

som dikteren opplever som opplØsende og fremmedgjØrende, og som 

han reagerer mot ved å stille seg utenfor. 

I alle tilfelle er det nettopp de metafysiske og 

subjektivistiske sider ved den utpregede metafordiktning 

som blir angrepet da reaksjonen mot den setter inn. I vårt 

århundre inntrer reaksjonen allerede med den anglosaksiske 

j-_~_&_0me (1912-1920), so'l! vil presentere presise sansninger av 

en konkret virkelighet j et hverdagslig språk, uten kommenterer 

fra forfatterens side. Imagismen har mottatt impulser fra 

ie:_pansk haikudiktning, hvor det antimetaforiske og antisymbolske 

draget er enda sterkere. Her hjemme har reaksjonen i 60-årene 

mot den sensymbolistiske diktning bl.a. ytret seg i bruk av 

imagisme og haiku som poetiske modeller (Olav H. Hauge, Jan Erik 

Id, Paal Helge Haugen). l haikudiktningen og den haiku

:nspirerte diktning dreier det seg ikke om å etablere enhet, 

tJert imot vil dikteren fange inn det isolerte, flyktige Øye

likk da omgivelsene plutselig ter seg for en, fenomenene 

;inger fram av sin anonymitet: 

stein i strandkanten 
grØnn glatt 
så flØr de"c 

(Jan Erik Vold) 

Dikteren opererer - som i all haikutradisjon - med syilekdokiske 

virkemidler: radikal beskjæring av en situasjon, konsentrasjon 
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om et par detaljer, slik at diktet får en grafisk karakter. 

Kanskje en kan si at hele diktet pi sett og vis er en metonymi; 

det sette skal bære den seendes opplevelse, uten at ett ord 

sies om denne. 

Selv om verden vender tilbake med sin tyngde i den 

postsymbolistiske diktning, vil ikke det si at denne verden 

blir objektivt gjengitt, en slik verden har ingen sett. Det 

er det dialektiske forhold mellom verden og bevissthet som inte

resserer. Den postsymbolistiske dikter kan iblant polemisere 

mot metaforen, særlig den tragisk-ontologiserende metafor: 

Tenkte jeg skulle skrive et dikt 
om trikkeskinnen, 
Engang begynte jeg på ett: Byen ligger bundet 
i sitt nett av trikkeskinner 
-- kom ikke lenger. 
Gå ut og se på trikkeskinnene, de binder ikke 
byen fast, de ligger nedfelt i gaten 
med brostein solidarisk på begge sider, gå ut 
og se på byen, den er ikke bundet, byen 
kan ikke bindes. Nei, trikkeskinner 
er til å legge femØringer pi 

(Jan Erik Vold) 

Eller han kan leke med metaforen, snu på den så den får bokstave

lig realitet: 

er solen 
et Øye? solen 
ja 

(Jan Erik Vold) 

Det er jo i kraft av sola vi ser, Øyet er bygd opp etter sol

lyset, er en funksjon av sola. Jeget er en funksjon av dets 

konkrete omgivelser - det er vel den erkjennelse som det stadig 

insisteres på i den nyeste diktningen, enten den nå fremtrer 

som uttrykk for nysanset omverden, avspent hverdagslighet eller 

politisk kamp. Metaforen lever nok videre, (dens dobbeltper·

spektiv er antagelig uunnværlig?) men den har slått av på 

sine pretensjoner. 

IV 

Ovenfor har jeg prØvd å belyse nærmere det Jakobsen 

sier om metaforens plass i romantisk, ;ymbolistisk og surrea-

listisk diktning, og antydet ideologiske implikasjoner metaforen 

kan ha. Det mest interessante i artiklen er fra litterært 
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synspunkt likevel kanskje det Jakobsen sier om metonymiens domi

nerende stilling i den realistiske litteratur, særlig romanen. 

Interessant, fordi Jakobsen her forsØker å overfØre et begrep 

hentet fra mikrostilistiskken (substitusjon av ord eller liten 

orrlgruppe) på en makrestili tis}< sammenheng - et episk foTlØp. 

Samtidig problematisk) ne fordi b_egrepet brukes 

so.mmenheng enn det opprinnelig hØre:t hjemme., og i en sammen

heng hvor det kan oppstå tvil om hvordan tropen kan identifi

seres. Jakobsens fremstilling er her nokså antydende, jeg 

kjenner heller ingen systematisk undersØkelse som prØver å 

ta opp Jakobsens utfordring (Jakobsen selv har riktignok skre

vet en artikkel om Pasternaks prosa, opptrykt i den svenske 

oversettelse "Poetik och lingvistik", hvor han går inn på meto

nymiske elementer hos Pasternak.) 

Derfor må min fremstilling i det fØlgende, hvor jeg 

prØver å forfØlge Jacobsens teori på dette punkt, bli noe fam

lende. FØrst vil jeg minne om det som er sagt ovenfor om den 

viktigste forskjellen på metafor og metonymi (+ synekdoke). 

Metaforen kopler sammen to (eller flere?) forskjellige emneom

råder, mens metonymi er en forskyvning innen en og samme romlige, 

temporale eller logiske kontekst. Metaforen opererer med lik

hetsreaksjoner på et vertikalt plan, mens metonymien opererer 

med naboskapsrelasjoner et horisontalt plan. Med metaforens 

dobbel teksponering ec2.bleres det en ny enhet, en sammensmel t

ning (av forskjeller eller motsetninger) som kanskje aldri har 

forekommet fØr, et syntetisk~ irreelt nobjekt", mens metonymien 

(1nklusive synekdoke) bare bytter om på leddene i en mer eller 

>"Cir>dre "gitt" eller antesipert kjede, eventuelt lar ett ledd 

~ekke forestillinger om en kjede, eller kjeden forestillingen 

om de enkelte ledd. Metaforen er punktuell, alogisk, hevet 

over tid og rom, mens metonymien alltid beveger seg innenfor 

en l.ogisk, temporal eller romlig sammenheng. Poesien er i sin 

kjerne punktuell, derfor cer det rimelig at metaforen er så 

hyppig i denne genren, mens prosaen er fremadskridende, lineær, 

derfor er det naturlig at det kontiguitetsmessige assosiasjons

prinsipp spiller så stor rolle her. "Poesi er punkt, prosa er 

linje" som Jan Erik Vold sier. Men dette er naturligvis en 

forenkling. Et lyrisk dikt har også et lineært forlØp, og når 

det gjelder i utvikle den punktuelle metafor, trer ofte metony

mien inn og skaper bevegelse i diktet. 

La oss ta et eksempel: Rolf Jacobsens dikt "Bussene 
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lengter hjem" Vi kan tenke oss at utgangspunktet for diktet 

er en konkret sansning: Busser ligner flodhester, både ved den 

butte formen og den "vraltende" gangen, Dermed oppstår meta

foren buss/flodhest, en merkelig krysning mellom teknikk 

og zoologi. Hvordan utvikles diktet videre? Ja, buss står meto

nymisk for moderne sivilisasjon, dermed fremkalles kontiguitets

assosiasjonene holdeplassen, gatene, paraplyene, rutene. På den 

annen side står flodhest metonymisk for Afrika og afrikansk 

natur, dermed fremkalles navnene I::ua~!ambo, !'l__kangsal]]ba_ og 

Calabar (som lydlig har en "humpete" karakter) og ord som 

ilam~,goen~_2_trik, stork, peiJpertrær, _gj_ørm~ og ik}::e minst 

flodhesthunnene. Disse forestillingskretsene er hver for seg 

realistiske, de ligger på samme emne-plan. Men ved hjelp av 

den grunnleggende metaforen filtres forestillingskretsene 

sammen, slik at ~ger~ i diktet sawtidig er en buss som lengter 

etter Afrika og en flodhest som vralter gjennom gatene. Ved 

en metonymisk assosiasjon forbinder så leseren bussen med det 

:moderne storbymenneske; og dermed oppstår en nyJ implisitt~ 

overtekstuell metafor som sammenfatter diktet: 

eksil =menneskets eksil. 

Flodhestens 

Nå er det klart at det fØrst og fremst er handlings-

forlØpet, eller med et narratologisk uttrykk funksjonsrekken, 

som skaper den lineære bevegelse i en episk fremstilling. 

HandlingsforlØpet kan naturligvis også ha metonymiske drag: 

ombytting av temporale sekvenser ved f.eks. in medias res

teknikk, virkning for årsak, f.eks. i kirkegårdskapitlet i 

"I cancellirådens dage", hvor nØden i bygda fremstilles gjennom 

graverens arbeidssituasjon. Men handlingssekvensene er vel 

stort sett strukturert etter andre prinsipper, Roman Jakobson 

sier da også at den metonymiske prosess er mest fremtredende 

der hvor handlingen er li te utviklet, altså lf<ed Ro land Barthes' 

uttrykk i den indisiell~ roman (Roland Barthes, Communications 

Indisiene står utenfor det egentlige handlings
jonsrekk211; de indikerer karakter, f0lelse, ntiljØ, 

, mens funksjonene refererer til noe se= har foreg~tt 
eller kommer etterpå, altså til en operasjon. ~iange funk-

sjener kan også ha indisiell betydning. I alle fall ser det 

u~ som om indisiene svært ofte er metonymier. Fra ytre, konkrete 

detaljer må vi gjette oss til noe balenforliggende. Barthes 

nevner James Bonds fire telefoner vå skrivebordet - de refererer 

til Bonds sentrale stilling i et omfattende Nå vet 

vi at de indisielle trekkene er temmelig markerte i den realis-
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tiske roman, dermed vil det være natur]_ig å se den realistiske 

romans metonymiske karakter i sammenheng 1ned den rolle indisiene 

spiller i denile dik-tningen. Eksemplet med James Bonds teleforter 

ser e til å bringe ess til kjernen i saken. Når tolker 

te til abstrakte, ·3Iik legen 

toJ_ker et symptom som metonymi for en sykdomw De fleste teoreti·· 

kere legger vekt at metonymien - eller noen av dens mest 

utbredte former ·- omdanner noe abstrakt ·til noe konkret: noe 

~~9relt til noe spesielt og partikulært. Metonymien konkreti-· 

serer og anskueJ_iggj Ør, ''Food is general, bre ad is particular 

and more readily calls up a distinct object to the mind. So 

t4ith the gamesn as conpa.red t.-.Ji-th amusement" So the popular 

demand took the form: Panem et circenses~n ( Stephan J 

Brown: The World of Imagery, New York 1965, s. 160,) Jeg nevnte 

a·t synekdokiske trekk hos Obstfelder og Hamsun kunne bidra til 

å fremstille en sammenhengs1Øs, splintret -verden, men på den 

annen side kan jo også metonymi og synekdoke uttrykke den rea

listiske forfatters detaljglede over virkelighetens brokete 

mangfoldighet eller impresjonistens glede ved den ene slående 

detalj, 

Fra det æbstrakte til det konkrete - dermed blir meto

nymien også et ypperlig virkemiddel når det gjelder å gjengi 

sjelstilstandera Kenneth Burke (A Grammar of Motives, Berke-

1ey and Los Angeles 1969, s 506) kaller metonyrnien "a device 

of npoetic reaiismH (i mo·tsetn:Lng til scientific realism -

behaviorism) . The poet ... knows that human relations require 

e.c':.lons, which are dramat_:L_zat:hons, and that the essential medium 

of drama is the posturing, tonalizing body placed in a material 

scene~ He Knows that 11 sharne 11 ~ for j_nstance) is not mere ly a 

"state", but a movement for the eye, a colour of the cheek, 

a certain quality of voice and set of the muscles; he knows 

-• s as "behaviouristically" as the formal scientific behavio

rist who would "reduce" the state itself to these corresponding 

boJily equivalents. 

He also knows, however, that these bodily equivalents 

are but part of the idiom of ex2ression involved in the act. 

They are "figures"," 

Denne metonymiske fremstilling av det psykiske ved 

hjelp av det fysiske eT et velkjent fenomen fra all diktning, 

fremtredende er den sannsynligvis i den diktning hvor forfatte-
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ren holder seg selv i bakgrunnen og pra.ktiserer "telling by 

showing'', aller mest fremtredende i de episke fremstillinger 

hvor dikteren ikke tillater seg noe direkte innsyn i personens 

indre. 

Studerer vi de stedene hvor Roman Jakobsen har vært 

inne på metonymiens plass i prosaen, oppdager vi at han finner 

at den kan ha flere, nokså forskjellige funksjoner. I artikke

len "Realismen i kunsten" sier han at "den progressive realisme 

er preget av en måte å karakterisere på gjennom uvesentlige 

trekk". Et slikt grep er at beretningen fortettes ved hjelp 

av bilder valgt på grunn av deres nærhet, dvs. valg av metonymi 

og synekdoke i stedet for den egentlige termen. Som eksempel 

nevner han Anna Kareninas selvmord, hvor forfatteren oppholder 

seg ved hennes håndveske. En slik form for metonymi bØr vel 

ses som et uttrykk for realismens opposisjon mot eldre litte

rære fremstillinger; forfatteren stanser opp ved detaljer 

som tidligere ble ansett som uviktige, lite verdige å repro

dusere. Oppmerksomheten flyttes fra tradisjonelle episke hØyde

punkter til tilsynelatende trivielle biomstendigheter - dermed 

skapes en spenning mellom s am•nenheng og sansning som et nytt 

li~cterært grep. En slik fremgangsmåte bruker også Flaubert i 

Madame Bovary når han 1 stedet for å gå inn på kjærlighetsmØtet 

mellom de to elskende i en hestedrosje gir seg til å beskrive 

i detalj hestedrosjens labyrintiske rute gjennom gatene. 

Jakobsen peker naturligvis også på den utstrakte bruk 

av pars pro toto i den realistiske roman, uthevelsen av en eller 

flere detaljer som står for hele personen. Jeg velger i fleng 

et sitat fra Amalie Skrams ~j_l!I~ Gabriel, fra scenen hvor hoved-· 

personen kaster seg over drengen, Der står det at han "fik fat 

i en strid, sammenfiltret Haarmasse, som han sled i af al Hagt, 

hvorved et Hode og en Overkrop i Sækkelærreds Skjorte blev 

draget frem under et Ulddække. Et skingrende Hyl skar gjennem 

Luften, to Arme fægtede omkring, og et Par Ben i en Vadmels 

Underbukse sprællede i Vejret." FØrst senere nevnes drengens 

navn. Slike og lignende synekdokiske grep må jo som kjent ses 

i sammenheng med impresjonismens tendens til fenomenologisk frem

stilling. 

Mer direkte ideologiske implikasjoner har bruken av 

metonymi og synekdoke når disse tropene tjener til å anskuelig

gjØre personenes sosiale stilling, deres miljØ, deres forankring 

i en historisk sam.ntenheng og den holdning til veTden som er foT~ 
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bundet med disse faktorene. 

miens fornemste egenskaper: 

Dermed utnyttes flere av metony

dens konkresjon, dens evne til 

å representerer stØrre kontekster- og ikke minst: dens til

bØyelighet til å betone konteksten fremfor enkeltelementet, 

relasjonen fremfor individet 

Et godt eksempel 

rrtetonymi, så å si en metonymi 

det en kunne kalle ~}(SJ~_isl:_tt 

i~pra~sent~, finner vi i Bal-

zacs _far Goriot, hvor pensjonatveTtinnen, fn1 Vauque:c, omtales 

slik: "Hendes gammelagtige, fedladne ansigt, i hvis midte en 

,,æse som et papegØj enæb stikker frem, hendes fede hænder, hendes 

skikkelse, der er trind som en kirkerottes, hendes vide kjole

liv, som flagrer til alle sider, passer godt til denne spise

stue, hvor fortvivlelsen driver ned ad væggene, og beregningen 

lurer i kragene; hun indånder dens kvalme, stinkende luft uden 

at blive ilde til made derved. Hendes ansigt, der er friskt 

som den fØrste nattefrost, hendes Øjne, hvis udtryk spænder 

lige fra det obligatoriske danserindesmil til den beregnendes 

bitre indesluttethed, kort sagt, hele hendes fremtoning perso

nificerer pensionatet, ligesom pensionatet ikke kan tænkes 

uden hende. Der findes intet tugthus uden en fangevogter, man 

kan ikke forestille sig det ene uden det andet. Denne lille 

kvindes blege fedme nærer sig af det liv hun fØrer, ganske som 

hospitalsdunsterne avler tyfus. Hendes st~ikkede uldklokke, som 

hænger nedenfor det skØrt hun har lavet sig af en gammel kjole~ 

med vattet 11d af revnerne 1 stoffet, sammenfatter dagligstuen, 

isestuen, den lille have, bebuder kØkkenet og varsler 0m 

pensionærerne. Når hun er der, er det fuldkomment." 

Fra den hjemlige litteratur husker vi den berØmte 

ledningsscenen i Garman & Worse, som kan betraktes som en 

serie metonymier, hvor hver av de to personene karakteriseres 

gjennom sine klesplagg - Ungekonsulen ved sin konservatisme 

'Jg gammeldagshet, legasjonssekretæren ved sin modernitet og 

','.:~~kstravagansen, Samtidig reduseres de to personene 3 hver gjen

num sitt tilhØrighetsforhold. Hver av dem fremstår som funk-

_s_J __ ()ner av en viss tid, av et visst sosialt miljØ og av en viss 

livsform. Det trengs stØrre deler av romanen for å vise at 

personene ikke restlØst er "metonymier" for en bestemt sosial 

kontekst; men isolert legger soveværelsesscenen med sine meto

nymier opp til en slik tolkning" En kan spØITe seg selv om det 

ikke er den metonymiske i:eknikken som fØrst og fremst er ansvar

lig for at personene i den norske realistiske roman i forrige 
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århundre fremstår som typer mer enn som individer; metonymiene 

synes å gi personene i disse romanene et visst emblematisk 

preg, Mange av de "ledemotiver" Owe Ingar Apeland finner i 

Garman & Worse i forbindelse med menneskeskildringen, er meto

nymier eller synekdoker: Fru Fannys nære forhold til speil, 

gamle fru Garmans skinnende silke, amtmannens Nordstjerne-orden, 

Alt dette peker mot personens sosiale samme~heng og sosiale 

rolle i hØyere grad enn mot personen selv som~dividualitet. 

begravelsesscenen har vi en dobbelt synekdokisk fremstilling 

- for det fØrste den Verfremdungseffekt som består i at delta

kerne blir karakterisert gjennom sine hodeplagg (flosshatt mot 

lue) og sine hårfrisyrer, for det andre det fenomen at de to 

antitetisk motstilte begravelsesfØlgene synekdokisk represen

terer ulikhetene i det samfunn som skildres (her nærmer vi oss 

visst en terskel hvor alt blir synekdoke!). Det mest slående 

eksempel på metonymisk teknikk i Garman'--&:__J'{__orse er likevel 

scenen der jomfru Cordtsen plasserer en ny vannkaraffel p~ 

Mariannes rom, og hvor hun bare er skildret gjennom sine attri-

butter, uten at navnet er nevnt. denne scenen er individet 

helt utvisket, tilbehØrene fremtrer som en metonymi for huset 

Garman, med dets tildekkende holdning til individuelle uregel-

messigheteT& 

Metonymiene og synekdokene i den realistiske roman 

markerer altså individets avhengighet av den sosiale sammenheng, 

og utgjØr på den måten et ypperlig sammenfattende og konkreti

serende virkemiddel. Ungekonsulen og jomfru Cordtsen er ofre 

for sine ~siale roller, og rollene fremtrer gjennom disse stil

midlene, Men her ligger det en fare for statikk som må forurolige 

den kampglade realistiske forfatter - hvordan få bevegelse i 

personene dersom de er bundet av sine metonymiske og synek

dokiske kjennetegn? 

I denne forbindelse er det interessant å studere 

Inger-Johannas historie i Familjen paa Gil~. Det er en roman 

hvor den metonymiske struktur er særlig rik, og fast innvevd 

i romanforlØpet. Inger-Johanna står som de fleste sentrale 

figurer i den norske realistiske roman i forrige århundre mel

lom to verdisystemer - natur og samfunn, og hennes problem er 

hvordan hun skal forene disse motsetningene. Naturen, fjellet, 

friheten representeres av Grip, som ikke har fotfeste i sam

funnet; det bestående samfunn med dets hierarkiske struktur, 

tvang og forkrØplende virkning representeres fØrst og fremst 
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av stiftsamtmanninneiL I skildringen av Inger-Johanna, 

hos stiftsamtmanninnen, spiller de gaver hun får, en viss rolle. 

Det dreier seg om kjoler, kalosjer, tØfler osv. som metonymisk 

står for bykultur og overklasse, og som krever en form for til

pasning og underkastelse (senere får hun også mer metaforiske 

gaver som lenker, belter, spenner). 

Om sommeren kommer Inger-Johanna hjem. Det blir 

beskrevet slik: "- Stor··Ola blev snydt for at lØfte Jomfruen 

hen paa Trappen, for hun hoppede selv fra Karjoltrinnet lige 

i Armene paa Far, og saa kyssede hun Mor og klemte Thea og lug

gede JØrgen en liden Træskodans rundt om sig paa Trappen, for 

at han skulde fØle Hjemkomstens fØrste Indtryk ... 

Ja, det var Parasollen, hun havde mistet i Trappen, 

og som en barbenet Jente kom med. Ma tog omhyggelig vare paa 

den .. den dyre, fine frynsede Parasol med det lange Elfen

bens-Haandtag havde ligget midt imellem Trappen og Karjol

hjulet." (FamiljE)21_1?_et.et._c;ilje, Gyldendals Studiefakler 1966, 

s. 66) Spontaniteten og naturligheten vinner over all disiplin

ering Inger-Johanna har gjennomgått i byen, og dermed forkastes 

bykulturens metonymlske uttrykk, den fine parasollen. Det samme 

gjentar seg senere da Inger-Johanna oppdager at fiolsåpa fra 

byen lokker insekter i fordervelsen, og kaster den - det er falsk 

natur. Dette foregriper hennes store valg på slutten av romanen. 

På fjellet bærer hun en stråhatt, og Grip sier: "Slig ja, -

akkurat som De staaer der saa fin og rank og overmodig under 

den store Straahat, kommeT jeg til at huske Dem, til vi træffes 

inde i Byen igjen." (s. 84) På slutten, da Inger-Johanna har 

forkastet byen og stiftsamtmanninnens kultur og rØmt hjem igjen, 

står det: "Hun stod der med Straahatten nede i Haven fra tid

lig om Morgenen." Stråhatten er metonymi for naturlighet, for 

Grips verdisystem, og foregriper den forening mellom natur og 

samfunn som hennes lærervirksomhet representerer. RomanforlØ

pet akkompagneres altså av en metonymisk kamp, en kamp mellom 

ting, "emblemer". 

Eksemplet med fiolsåpa kan bidra til å belyse visse 

sider av en problematikk som Jakobsens teori om metonymien 

fører en inn i. Ovenfor ble det nevnt at såpa metonymisk står 

for byen, amtmanninnen og de·t samfunn hun representerer. Men 

samtidig er insektenes dragning til tydelig metafor for 

Inge:r-Johannas situasjon. En slik blanding av metafor og metonf1ni 

finner vi ofte i !_arniljen paa Gilje, som også i det hele er 

preget av rik metaforikk. Mas sybord minner "i sin gammeldags 
Affa}_~cthed 



- 23 -

lidt om hende selv" (s. 16), og tantens "gammeldagse Themaskine, 

der er som en Vase eller Urne, lignede hende saa med den fornemme, 

stramme Runding om Hagen" (s. 50). Ser vi på likhetsrelasjonene, 

er det mest rimelig å oppfatte sybordet og temaskinen som meta

forer (eller mer presist som similer), men samtidig inngår de 

i et metonymisk forhold som eiendeler i forhold til eiere. 

Roman Jakobsen sier at metonymien i poesien har en tendens til 

å bli metaforisk; det 

i prosa har en tendens 

En slik dobbelthet ser 

ser ut som vi omvendt må si at metaforen 

til å inngå i et metonymisk forhold. 

ut til å prege de sentrale symboler i 

den realistiske roman. Havet i Garman & Worse er et meta-

forisk uttrykk for menneskenes natur, den kjerne av friskhet 

og ekthet som ofte svikes og fortrenges i samfunnet. Men sam

tidig inngår havet som et metonymisk element i romanen, det 

utgjØr samfunnets - og dermed personenes - naturgrunnlag. 

Tilbake til dette at metonymien legger vekt på rela

sjoner mellom et menneske og dets omgivelser eller forankring 

i hØyere grad enn på menneskets individualitet og subjektive 

kraft. Dette kan i en tid med mer begrenset tro på menneskets 

muligheter - f.eks. i 1890-årene - fØre til at forholdet blir 

snudd på hodet, slik at mennesket fremstilles som eiendelenes 

tilbehØr. Et slikt forhold har vi f.eks. i Amalie Skrams no

velle "Det rØde gardin" (novellesamlingen Sommer, 1899), hvor 

den kvinnelige hovedperson blir fascinert av et rØdt stoff, 

kjØper det, men senere frastØtes av den sykelige rØdfargen og 

ikke kan finne noen anvendelse for stoffet. Så dØr hun plutse

lig, og ektemannen bruker det rØde stoffet som liklaken for 

henne. Der passer det! - Leser vi historien bakfra, kan vi 

betrakte det rØde liklakenet som metonymi for kvinnens dØd. 

Det som da skjer i novellen, er at det metonymisk underordnede 

ledd i situasjonen opptrer uavhengig av det overordnede og de

terminerer det vanligvis overordnede. En slik tingenes fantas

tikk ligger mer eller mindre latent allerede l mange naturalistiske 

verker (f.eks. hos Zola). Også denne side ved metonymiens vesen 

ser det ut til at Roman Jakobson har vært oppmerksom på; i artik

kelen om Pasternaks prosa viser han hvordan personligheten her 

opplØser seg i tilstander, handlingen i topografi. 

Og her virker det som vi ut fra et rik'cignok forholds

vis tilfeldig materiale er i stand til å trekke en konklusjono 

I den metaforiske diktningen har verden en tendens til å forsvinne 

i jeg-et; i den mest gjennomfØrte metonymiske diktningen har 

jeg-et en tendens til å forsvinne i verden. 
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HVITSYMRE I UTSLATTHI - ENHET OG FORSKJELL. 

Hans E. Kincks novelle "Hvitsymre i utslaatten" står 

i novellesamlingen 11 Flaggermusvinge-r. Eventyr vestfran (1895) 

- et av h.ovedverkene i norsk nyromantikk" 

I sine hovedtrekk går nove lens handling ut at en 

30 år gammel jente, Gertrud, ligger i en utslåttlØe oppe fjel-

let, har en intens naturopplevelse og se11ere en erotisk opp

levelse med en mann som viser seg å være sønn til presten i 

bygda. En uke ~nere vandrer hun ned til bygda for å se preste

sØnnen igjen, kanskje for å få ny kontakt med ham eller bare 

for å se ham igjen. Etter gudstjenesten, hvor prestesØnnen 

forretter, oppdager Gertrud imidlertid at han er engasjert på 

annet hold, med en kvinne av sin egen stand, og ikke vil kjennes 

ved henne selv. Novellen slutter med at den kvinnelige hoved

personen vandrer tilbake til fjellet. 

Slik historien her er referert, blir den ikke fortalt. 

Historien begynner med at Gertrud sitter i kirken, med halv

lukkede Øyelokk for ikke å stirre på prestesØnnen. Så blir vi 

vitne til at hun gjenopplever stemningen oppe på fjeliet, og 

hvordan den munner ut i mØtet med prestesØnnen. Etter dette 

vender forfatteren igjen tilbake til nåtidsplanet, og vi får 

noen flere pendlinger mellom fortid og nåtid fØr fortellingen 

omsider faller til ro på nåtidsplanet. (Vi skal om kort tid 

se litt nærmere på disse skiftningene.) Vi har altså en for

skjell mellom den fortlØpende, kronologiske handling som danner 

materialet for novellen, og forfatterens ukronologiske fremstil

ling av denne handlingen. I slike tilfelle taler engelske 

litteraturforskere henholdsvis om the story to be deduced 

og the story_as toJ.d (franske litteraturteoretikere bruker be

tegnelsene histoire og dis~rs). Ser vi på the sto~be 

deduced, finner _v± at den, ·som all epikk pleier å gjØre, danner 

et forlØp mellom en initialsituasjon og en sluttsituasjon, en 

spenningstilstand l begynnelsen og en avspenningstilstand til 

slutt (illustrert gjennom variasjonene i stevet, fra "ken ha 

reist mæ svevnen min no?" til "her kjem eg mæ svevnen din no"). 

Men forfatteren har altså ikke benyttet seg av en slik fortlØ

pende kronologisk fremstilling. Og her melder det seg da natur

lig et spØrsmål: Hvorfor har forfatteren valgt en ukronologisk 

fremstillingsform, hva vil han oppnå med sin behandling av tids

forlØpet? Den viktigste årsaken må vel være at forfatteren på 
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denne måten får anledning til stadig å stille to tidsplan opp 

mot hverandre i dramatisk kontrast. Det kommer til ii foregå en 

kamp mellom de to tidsplanene, en kamp hvor snart det ene, snart 

det andre går av med seieren. Som vi senere skal se, represen

terer de to tidsplanene også hver sin livsholdning, hvert sitt 

verdisystem. Den temporale fremstillingen er altså knyttet 

til novellens tematikk. 

Denne motstillingen av tidsplan henger naturligvis 

også nØye sammen med den beretter-synsvinkel som er valgt l 

novellen Den åpner med at Gertrud blir sett utenfra, en "blek 

tredive-aars jente med tykt gult haar og store blaa Øine . 

Her merker vi tydelig den tilretteleggende foTfatters nærvær. 

Men allerede i lØpet av fØrste avsnittet forflyttes synsvinke-

len til GertTuds indre: 11 hun vilde ikke se hØiere ... ", 

og fra nå av til novellens slutt blir alt fremstilt ut fra Ger

truds synsvinkel (et lite, sentimentaliserende klikk er det 

vel slutten, når det er tale om en tåre, "en eneste lysræd 

en i h\-el' Øienkrik"). Det eT altså Gertruds subjektive opp

levelser av de to tidsplanene dikteTen søker å formidle, uten 

å minne om sitt eget nærvær. Denned melder seg også spØrsmålet 

om hvilken holdning dikteren kan tenkes å ha til Gertrud, og 

om vi kan finne noen indisier på hans holdning i teksten. Dette 

får vi komme tilbake til. 

La oss se litt nØyere på hvordan skiftene i tidsplan 

foregår. I annet avsnitt står det: "Dette som hendte for en 

uke siden, var efter hende hvor hun sat og stod." Språkbruken 

her skilleT seg lite fra vanlig tilbakeskuende fremstilling, 

selv om fortiden fiir en særegen aktiv, konkret karakter. Men 

i neste linje står det: nJa det var s·tille somme-rnats som fyldte 

kirken, ~n Her er det ikke lenger tale om n1innes eTindring.:- men 

i aller bokstaveligste forstand om _gjenopplevelse~ Vi får et 

Øyeblikk en slags dobbelteksponering av fortid og nåtid, fØr 

nåtiden forsvinner. Det subjektive - gjenopplevelsen av sommer

natten - stilles på like linje med det objektive, fremstilles 

som en objektiv real i tet som fortreng..E:~ nåtidsplanet. 

Ved neste tidsskifte eT pr-ekenen forbi. Gjertrud 

vender tilbake til nåtidsplanet, - hun har knapt hØrt ett ord 

av det prestesØnnen har sagt. Hun vandrer ut av kirken, legger 

i forbifarten merke til ungdommen og kirkefela, og snart vender 

foT tiden tilba]ce, fØrst uttrykt som husket fortid. "Men herute 

tok mindet hende igjen, saa den vesle feien rent stilnet mot 



- 26 -

det." Igjen fortidens aktiv~ karakter: Og i neste omgang får 

vi samme dobbelteksponering som i begynnelsen: "Hun ful,::tc 

sommcrnattens glidende skodde, forbi fØlge efter folge 

( 11 FØlgene 0 er folk på kirkeveien.) Så inntrer en ny ing 

til nåtidsplanet, fulgt av et 

med fikseTing av nåtidspla11et· 

lbakeskuende avsnitt, som ender 
11Hu.n blev sittende uten -:~anke, 

hØrte l1omlen surre, saa fevi·elden hive sig i lunete kas 

Her bryter igjen fortidsplanet igjennom, uten spor av distanse

rende eri:r1dring: 11 De~c gik lang 1 svær sjØ i luften, og p2_;::_ den 

flØt sommernætters sagte laat) sk)7 llet om Øine, slikket ind i 

Øret Men plutselig forsvinner sommernatten: 

var den 1_ræk~ ht1n hØrte prestesØnnens stemme nedpå stien 

Siden fortsetter novellen nåtidsplanet, helt til det til 

slutt skjer en slags ammensmeltning mellom de to planene ved 

at Gertrud vender tilbake til den natur som fortidsplanet har 

T·epresentert: 11 0g graasval sommernat la sig sagte over flaten 

med den brede felen og den lange buen 

Denne objektivering av det subjektive som skjer ved 

at fortidsplanetibryter inn i nåtidsplanet som en objektiv rea-

litet, er et overraskende dristig stiltrekk hos Kinck. Jet må 

naturligvis ses i sammenheng med den subjektivistiske tendens 

i moderne kunst i det hele, lØsrivelsen fra den imiterende 

gjengivelse av den ytre natur til fordel for gjengivelse av 

fØlelse, stemning. I litteraturen finner vi denne subjektivisme 

sterkest gjennomfØrt i Leks. Alain Robbe Grillets "Sjalusi", 

hvor leseren bare kan gjette seg til om det er ytre virkelighet 

eller personenes drØmmer og fantasier som beskrives. At fØlel

ser, stemninger, erindringer gis objektiv, konkret status -

det vil også ofte si at individet fremstilles som objekt for 

indre krefter, intellektet, bevisstheten, den hierarkiserende 

fornuftsinstans koples ut. Slik er det også i denne novellen. 

Men mer om det siden. 

Det er også denne objektivering av erindringen som 

fØrst og fremst gir motsetningen mellom tidsplanene det preg 

av kamp som tidligere er nevnt. Dette konfliktpreget under

strekes ved at sa mange elementer er til stede på begge plan: 

Det erotiske mØte mellom Gertrud og prestesØnnen oppe :Cjellet, 

i naturen 5 eller i et krysningspun1cc mellom natur og l~ultur: 

~tslåtten~ kontrasteres med deres "mØte 11 i kirken og etter 

kirke·tid 9 altså innen sn kulturell rarrillle.. "Naturero·til:_}:n 

kontraste-:res med Hkul·turerot.ikk' 1 (prestesØnnen og 1"'bydameTL 
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Naturens store fele kontrasteres med den spinkle kirkefela. 

La oss nå mer detaljert sammenligne fortidsplan og 

nåtidsplan, natur-plan og kultur-plan. FØrst sommernatts

opplevelsen: 

Utgangspunktet er at Gertrud ligger i lØa og ikke 

får sove. Hun begynner å hØre forskjellige lyder: "surr", 

"spel", "et fØlge av alslags levende, saa stilt og saa blidt". 

Så kommer det synsinntrykk: "I lysegraa skodde gled ungdom, 

barfØtt og let, slængte sig og hev med lange myke ben, ett 

lag fra et led, et andet fra en anden ... " Det hun hØrer, er 

vel bekkeklukk og rasling av vind, det hun ser kanskje skodde

dotter. At hun omformer naturinntrykkene på denne måten, har 

kanskje sammenheng med at det er lØrdagskveld med dans i bygda, 

det er hennes mer eller mindre underbevisste lengsel som tar 

konkret form, Og igjen legger vi merke til at hennes subjektive 

transformering av virkeligheten i teksten gis objektiv status, 

uten noe forbehold fra forfatterens side. 

I begynnelsen dominerer enkeltelementene: ungdom som 

danser, småunger som tisker og ler. Men etterhvert samles ele

mentene i en stor helhet, lyden fra bekkeosen blir lyden fra 

en kjempestor fele. Og bildet utvides: "felen Øket, buen blev 

hele lange åskanten, og kassen brede vandet". Hele landskapet 

blir resonansrom. Og språket begynner å spille en sakte,. intim 

musikk, ved hjelp av rytmiske parallellismer, gjentagelser, 

myke l-er og hviskende s-er: " ... Og saa lekte det sig ut i 

lange bØlger, felen spelte det frem til store fØlger, i myr, 

i stargræs, paa blanke vand". Og derute fæstet de streng, 

hver ny som samlet sig frem, saa længtende bue fik laat under 

sig, der den gled uset og let i bækkeosen. Men sagte og lav 

blev laaten, for fingre trykket paa alle strænger." " ... Ingen 

klar let, ingen klar laat, det gled ut i graa nat, al laat av 

folk og av dyr, ut i skoddegraa syngende nat." 

Fargene er dempet som lyden, "ingen klar let, ingen 

klar laat." Dette henspiller naturligvis helt konkret på 

sommernattens grålys, men samtidig bidrar ensartetheten både 

når det gjelder farger og lyd til å opplØse enkeltelementene i 

en tonende helhet, ett magisk element som maktstjeler henne, 

·tar henne opp i seg. Hele tiden understrekes det aktive for-

hold omgivelsene har overfor henne: 

de·tte stjal hendes mæle ... " 

"Dette hentet hendes syn, 

"Det tok Øret hendes, tok al hendes hØrsel." (understreket her). 
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Lyd, farge og temperatur fremstilles som noe stofflig, som en 

væske som omslutter henne: "sommernattens svale flommet ind på 

hende " Og senere: "Det gik lang, svær sjØ i luften, og 

p.aa den flØt sommernætters sagte laat, skyllet om Øine, slikket 

ind i Øret ".". SjØ, luft, lyd, lys- alt blir til enhet, 

et omsluttende, gjennomtrengende, gjennomsivende element som 

maktstjeler henne, gjØr henne til objekt for seg, opplØser hen

nes individualitet. 

Den visa hun "toner", kommer til henne utenfra, de'c 

er s.el ve somme rna t ten som får mæle gjennom henne, Det er den 

store fela som skaper ordene, og ordene uttrykker den rastlØse 

lengsel naturen har vakt i henne. Denne lengselen er tydelig 

av erotisk art. Bildet med fela og buen er ladet med seksuell 

symbolikk, "al den kaate ungdommen var med og drog i buen, 

sprættet og nappet i strenger. Men altid saa trykket fingrer 

paa dernede og passet, at laaten blev lav." "Ungdommen" spil

ler på fela som på en kvinnekropp; det er oppstått et mytisk 

rom hvor landskap, kvinne og fele er ett. 

Denne erotiske lengselen kaller på et svar. Og det 

kommer. FØrst i fantasien, i form av et ansikt som lØser seg 

ut fra åskanten (de mytiske overtoner er her tydelige: .favn

taket mellom himmel og jord). Men siden dukker et menneske opp 

i dette mytiske rom. Dermed kunne en kanskje tenke seg at en

heten ble brutt, at det meldte seg et element av diskontinuitet. 

Men også den fremmede mytifiseres, ved en synekdoke gjØres han 

grå som natten selv, og det kommer som en logisk konsekvens 

at hun slipper ham inn til seg uten spØrsmål om navn. I dette 

grenselØse mytiske rommet opptrer han ikke som individ, men som 

en slags representant for sommernatten, "han var vel en av dem 

som var med og drog i den store felebuen ute på flaten." 

Nå kan en spekulere på i hvilken grad denne mytifise

ringen av naturen og erotikken er situasjonsmessig og psykolo

gisk betinget hos Gertrud, eller i hvilken grad forfatteren står 

solidarisk med Gertruds myter. Tekstens subjektivistiske preg 

antyder den fØrste muligheten. Men det ser ut som vi kan få 

antydningen til et annet svar dersom vi studerer noen andre 

steder i teksten der Gertruds tanker og fØlelser er gjengitt: 

hun kjendte ham underlig nær ... sut og kjæte i slitende 

lek, saa pusten stanset) det gik hØit og det gik lavt som svale

flokkers jag." "De·t var som en elvestrØm av stille graat 
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lettet hende opfor hver bakke." "Det var stilt i hende, stilt 

rundt om. Stilt som op i en hvitsymre-flak langt inde i skogen." 

I dette "som" aner en forfatterens stemme. Det gjennomgående 

trekk er at Gertruds følelser og tanker fremstilles som natur

fenomener. Vi så at Gertrud menneskeliggjorde naturen, her ser 

det ut som forfatteren naturgjØr mennesket; Gertrud får en 

mytisk status fra forfatterens hånd. 

Vi la merke til at prestesØnnens komme ikke betegnet 

noe brudd på enheten. Men da det grenselØse, upersonlige, anonyme 

i selve ekstasen er over, dukker det individuelle opp igjen, 

det oppstår diskontinuitet i fØlelseslivet, diskontinuitet 

mellom det anonyme i opplevelsen og dens individuelle tilknyt

ning, verden deler seg på ny i objekt og subjekt, Gertrud 

stjeler seg tross alt til å se etter hvem den fremmede er da 

han går, og det må være tanken på prestesØnnen som lokker henne 

til kirken. 

I avsnittene som foregår på nåtidsplanet, i bygda, er 

det hele tiden diskontinuitet, forskjell, avstand som markeres. 

Avstand mellom sommernattens enhet og det som foregår på nåtids

planet, avstand mellom Gertruds lengsler og situasjonen, av

stand mellom Gertrud og prestesØnnen. 

Den sosiale avstand mellom dem understrekes i inn

ledningssituasjonen, da prestesØnnen forretter og Gertrud sitter 

med nedslagne Øyne for ikke å stirre på ham. Han snakker om 

tro og moral, kanskje om synd og straff, men Gertrud hØrer ikke 

et ord av det. Ute på kirkebakken foregår det etter alt å 

dØmme ingen kommunikasjon mellom Gertrud og de andre, hun gjen

opplever sommernatten og merker dem vel knapt. Det erotiske 

forholdet mellom prestesØnnen og "bydamen" står i det hele i 

motsetning til sommernattens erotiske ekstase, mens mØtet mellom 

Gergrud og prestesØnnen var ordlØst og reservasjonslØst, er 

forholdet mellom prestesØnnen og hans venninne et spill av 

tilnærminger og tilbaketrekninger, konvensjon og koketteri. 

De snakker om blomster når de mener hverandre, ordene som 

likesom går stadig igjen: "Ja-a, sa hun likesom forundret 

De "gjorde som de ikke saa hende op i bakken". Riktignok bry

tes forstillelsen ned mellom dem et kort Øyeblikk, men de 

trekker seg hurtig tilbake fra hverandre da de merker at de 
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ikke er alene. 

Gertrud blir ikke sjalu, hun kjenner val-men fra dem 

og ville gjerne ta del i opplevelsen sammen med dem (igjen hold

ningen t:il erotikken som upersonlig naturmakt), men hun fØler 

at prestesØnnen sviker opplevelsen de to har hatt sammen ved 

at han ikke vil kjennes ved henrie Skuffet vandrer hun tilbake 

til naturen" Hun finner forlØsning og hvile i naturens enhet, 

men har erkjent at det bare finnes en svært begrenset plass 

for den erotiske naturmakt i samfunnet, i kulturen. I kulturen 

er ~et den spinkle kirkefela som erstatter naturens store fele 

den erotiske naturopplevelsen er total, grenselØs; i samfunnet 

blir det erotiske institusjonalisert og kontrollert; ekteskapet 

består i kraft av at det slås grenser om det erotiske. Kirke

fela lyder for henne som "sår barnegråt", kanskje assosierer 

hun til sin egen frustrasjon, mer generelt tenker hun vel 

den firkrØpling av den erotiske naturmakt som prestesØnnens 

reaksjon har avslØrt. Derfor kan hun fØle medlidenhet med ham: 

"For hvad var denne veke bryllups-laaten at mØte frem med! Det 

var ingenting, imot den brede felen og den lange buen, - mot 

den svære sangsjØ, som selve livet flØt paa, men som skyllet 

hØit over kirker og hjem!" 

For å sammenfatte: Hovedtemaet i "Hvitsymre i ut

slaaten" synes å craore motsetninger mellom erotikken som uperson

lig naturmakt og kulturens, samfunnets kontroll og undertryk

kelse av den. HandlingsforlØpet i novellen kan betraktes som 

en kamp mellom natur og kultur hvor snart den ene, snart den 

andre av disse to kreftene har overtaket. Ser vi på den under

liggende kronologiske handlingsgangen, finner vi at naturen 

seirer i sommernattsscenen - Den erotiske opplevelsen fØrer til 

at Gertrud forlater fjellet - sitt mytiske element - og drar 

til kirken - et slags forsØk på å mediere kultur og natur. 

Men kulturen negeres igjen, Gertrud hØrer ikke prekenen, og 

hun har ingen kontakt med dem som sokner til kirken. Så fØlger 

mØtet med prestesØnnen. Han har del i naturopplevelsen, men 

fornekter den fordi den ikke hØrer hjemme i "hans" samfunn, 

kulturen, - naturen negeres altså. Novellen slutter med at 

Gertrud drar tilbake til naturen - kulturen negeres igjen, 

medieringsforsØket var mislykket. 

I hvilken grad er dette synet på erotikkens og sam

funnets uforlikelighet Kincks eget? Det kan vi vel ikke få 

noe entydig svar } men foxfatteTens egen sterrillle er nesten 
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sjenerende tydelig når det er tale om "den svære sangsjØ, som 

selve livet flØt paa, men som skyllet hØit over kirker og hjem.'' 

Vi har også tidligere sett at visse trekk i bildespråket tyder 

på at forfatteren mytifiserer Gertrud, gjØr henne til et natur

vesen. Nå er det en banal sannhet at det erotiske undertrykkes 

i samfunnet, bl.a. ved at kvinnen inngår som vare i standssam

Eunnet. Men på den annen side ser det ut som Kinck setter mot

setningene ekstra steilt og udialektisk opp mot hverandre når 

han lar den "egentlige" erotikk fremtre som et mystisk-religiØst 

fenomen, utenfor enhYer sosial kontekst, og "bæreren" av denne 

erotikk få naturmytiske drag. Den natunnytiske enhet skrur i 

sin metafysikk den sosiale diskontinuitet slik opp at alle for

sØk på å utjevne disse motsetningene til syvende og sist blir 

meningslØse. Her er han forØvrig på linje med andre forfattere 

i sin samtid. 

Det ser ut som det skjer en radikal svingning i synet 

naturen og det naturlige fra de typiske realistiske verker 

til de nyromantiske. I de realistiske romaner og skuespill 

fra 70-80-årene inngår også motsetninger mellom natur og kultur 

eller samfunn som et sentralt trekk. Men motsetningen er en 

annen: Naturen fremtrer som det friske, det ekte, det opp

rinnelige, det frie, det oppriktige (tenk på havet i Garman & 
Worse, fjellet i Familjen på Gilje, sola i Gengangere), mens 

samfunnet beskrives som stivnet, hierarkisk, ufritt, falskt, 

fullt av fortielse og hykleri" Hovedpersonens oppgave er 

ofte å mediere natur og samfunn, ved å avslØre falskheten og 

integrere det verdifulle i den undertrykte natur i et samfunn 

som dermed kan bli friskere, helere. Noen bukker under i denne 

kampen, mens andre er på vei til å realisere oppgaven- f.eks. 

Inger--Johanna i "Familjen på Gilje". 

90-årene fremstilles derimot denne foreningen ofte 

som umulig" "Natur-siden" hos mennesket representeres sæ-rlig 

ved det erotiske, og det erotiske blir S:kildret som en 

mystisk, asosiali demonisk og destruktiv makt som 

sprenger individet og kan komme i fundamental motsetning til 

den sosiale situasjon det befinner seg i. Det erotiske lar seg 

ikke integ-rere i kulturen - det ser ut til å være noe av et 

gjennomgangstema hos Kinck, Hamsun, Gunnar Heiberg. Så kan en 

spekulere på hva som er årsakene til denne svingningen. Er 

det en tilstrekkelig forklaring å si at naturalismens påpekning 

av driftslivets sentrale betydning og tidens interesse for det 
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ubevisste måtte fØre til et annet naturbegrep? Er det borger

skapets virkelighetsfortolkning som holder pJ å bryte sammen, når 

bevissthet, intellekt, forstand får en så redusert status 

sammenlignet med de irrasjonelle krefter? Må fenomenet studeres 

på bakgrunn av bestemte (almeneuropeiske) sosio-Økonomiske for

hold? 

GLIMT FRA VAR MYTISKE HVERDAG 

Den tekst som her skal analyseres, heter Moskva og 

inngår i Dag Solstads "Svingstol" (1967). Samme år skrev Sol

stad artikkelen Tingene og verden (opptrykt i "Dag Solstad, Et 

festskrift ... " 1971), som langt på vei er et program for den 

type litteratur "Svingstol" representerer. Samtidig er både 

artikkelen og tekstsamlingen representativ for nye tendenser 

innen norsk litteratur i annen halvpart av sekstiårene. Jeg 

vil åpne med å referere noen av hovedsynspunktene i denne ar

tikkelen, blant annet fordi den også kaster et lys over teksten 

Moskva. 

Artikkelen er delvis et oppgjØr med den "fantastisk

esoteriske'' litterære tradisjon som Solstad tidligere selv har 

befunnet seg innenfor. Denne litteratur har hatt en tendens 

til å legge all vekt på det isolerte menneskes indre liv, ele

menter i den ytre verden er ofte blitt omdannet til symboler 

på sjelelige tilstander og opplevelser. Denne holdning avvises 

nå som falsk, det isolerte menneske eksisterer ikke, mennesket 

er fØdt inn i et miljØ og en kultur som har preget det, utenfor 

samfunnet eksisterer ikke mennesket. Konsekvensen av denne 

erkjennelsen er at forfatteren må forsØke å avsubjektivere sin 

holdning, begynne å se verden igjen, vende tilbake til det 

konkrete, gå inn i verden og se hva som foregår. Til forskjell 

fra den fantastiske litteratur må den nye litteraturen ta for 

seg det trivielle, finne en struktur som set~er trivialiteten 

inn i et perspektiv, og'ilia blikk for det fantastiske som ofte 

skjv.ler seg i de upåaktede trivialiteter o En viktig oppgave 

for dikteren må det også være å kartlegge de banaliteter som 
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serveres oss gjennom reklame, ukeblad og annen triviallitteratur 

og vise deres innflytelse over våre oppfatninger, handlinger og 

id§er. Dette bØr ikke som tidligere skje ovenfra og nedad, 

forfatteren ''må ta banalitetene på alvor, identifisere seg med 

dem, men selvsagt slik at man vet det er banaliteter man 

identifiserer seg med." Et hovedtema i romanen "Irr: GrØnt~" 

(1969) er hvordan mer eller mindre uerkjente forestillingsmØnstre 

av sosial karakter dominerer den enkeltes bevissthet og rela

sjonene mellom mennesker, en av hovedintensjonene ved boka er 

å avdekke slike myter. Det er tydelig at teksten Moskv__<!: også 

inngår i denne sammenhengen. 

Den episke kjerne i fv!oskva er en "historie fra virke

ligheten": en livbåt fra en havarert ferje blir tatt opp av 

en russisk tråler. Samtidig får vi skildret hvordan passasje

rene opplever denne situasjonen. Denne historien fortelles av 

et "jeg''', delvis på grunnlag av det passasjerene senere har 

fortalt om opplevelsen, delvis ut fra forteller-jegets forsØk 

å leve seg inn i deres situasjon. En vesentlig del av novel

len dreier seg om fortellerens assosiasjoner til begrepet Russ

land, mer eller mindre uavhengig av den konkrete situasjon han 

forteller om. De generelle kommentarene i presensform avbryter 

stadig beretningens preteritum. I disse kommentarene henvises 

det ofte til aviser, historiebØker, barnebØker, romaner, uke

blad, filmer, bilder. Ovenpå alt dette har vi igjen Dag Solstads 

uuttalte holdning til det hele, til situasjonen, til forfatter

jeget, til tekstene. Moskva er altså en tekst i mange lag. 

Dette skal vi komme tilbake til siden. 

La oss se litt på tekstens episke kjerne. Det som 

hender, er rent konkret at bilferja Skagerak forliser, og en 

av livbåtene blir berget av en russisk tråler. Passasjerene 

blir plassert - eller i hvert fall anvist - et rom under dekk. 

På grunn av språkvanskelighetene kan ikke passasjerene og be

setningen kommunisere med hverandre. Blant passasjerene sprer 

det seg et rykte om at tråleren fortsetter langs kysten i stedet 

for å gå mot land. Det arbeides på dekket, og vi får vite at 

tråleren gjØr et varp. Senere slipper de bergede i land i Eger

sund. Den ytre handling er altså triviell, selve forliset -

som kunne ha vært et dramatisk moment - blir ikke omtalt. 

Men passasjerenes opplevelse av situasjonen står i 

skarp kontrast til denne trivielle ytre handling. De blir 

redde da det ryktes at skipet ikke går mot land, enda det matte 
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ventes at en tråler ikke straks vil la alle fangstmuligheter 

fare når den befinner seg på feltet. De fdler seg som depor

terte, enda det ikke er noe i situasjonen som skulle tilsi en 

slik fØlelse. De betrakter seg selv som fanger under dekk, 

enda de har muligheter til å rØre seg forholdsvis fritt på 

båten. Etter hvert blir stemningen trykket, passasjerene føler 

det som om tiden står stille. "Innvendig var flere av de ber

gede stumme." Og vi hØrer om enda sterkere reaksjoner: 

En av de bergede skriker vilt da han haker seg fast i noe spisst 

på veien fra toalettet. Samtidig utvikler de merkelige hold

ninger til hverandre: "de fleste syntes at de andre så avskye·· 

lige ut og mange hadde Ønsket å være alene nå." Og da de om

sider kommer i land, smiler de medtatt. De er altså preget av 

en mer eller mindre undertrykt angst som fØrer til at de iso

lerer seg overfor hverandre og får antipati overfor hverandre, 

sannsynligvis fordi den ene blir speilbilde av den annens angst 

og dermed kommer til å forsterke angsten. I alle tilfelle opp

står det et sterkt uttalt misforhold mellom situasjonen (som 

innebærer berging) og den måten de bergede opplever sin situasjon 

på, Og dette må kenge sammen med at de bergede fortolk~!_ situa

sjonen på en spesiell måte, 

Hva bunner denne spesielle fortolkningen i? Den 

uvante situasjonen gir naturligvis noe av forklaringen, og kom

munikasjonsvanskelighetene, Men dette er neppe tilstrekkelig, 

det er liten grunn til å tro at passasjerene ville reagere på 

samme måte dersom de ble berget av f.eks, en japansk tråler. 

De bergedes fortolkning av situasjonen må bunne i de forestil

linger passasjerene har om Russland og russerne. Forestillingene 

om Russland må utgjØre noe av det sentrale i teksten, passasje

renes implisitte og forteller-jegets eksplisitte forestillinger. 

Hvorfor opererer Solstad med et forteller-jeg som står utenfor 

situasjonen? Han kunne jo ha latt en av de bergede opptre 

som beretter. Den viktigste årsaken er antagelig at Solstad 

dermed oppretter et slags dobbeltperspektiv på situasjonen, 

på den ene side de "forlydender" som gjengir hvordan de bergede 

opplevde situasjonen, og på den annen side forteller-jegets 

innfØlende fabuleringer omkring situasjonen. For å kunne leve 

seg inn i havaristenes stilling, må forteller-jeget prØve å 

fange inn sine ~gne forestillinger om Russland, dermed blir 

passasjerenes fØlelser i en stress-situasjon supplert med en 

"normal", gjennomsnittlig holdning til det russiske, forestil-
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lingene får en mer almen, "hverdagslig" status. Legg merke til 

at den intense angsten for Russland dukker opp igjen i fortel

ler-jegets drØm om lyset som blir borte. 

At passasjerenes feiltolkning av situasjonen bygger 

på visse forestillinger, avler igjen nye spØrsmål: Hvilke fore

stillinger er det tale om, hvordan er de blitt til, og på 

hvilke måter farger de selve situasjonen? 

La oss begynne med det fØrste spØrsmålet: Hva er 

gjennomgangsmotivene i assosiasjonene omkring Russland og rus

serne? Noen av forestillingene er knyttet til det geografiske: 

Av geografiske navn nevnes bare Moskva (med Kreml), Murmansk 

og Sibir ~ ellers får vi temmelig generelle forestillinger om 

tundra, steppe, islagte havner, sterk kulde, vinterstormer, 

Kreml begravd i novembertåke. Svært mange av forestillingene 

har sammenheng med russisk historie: Tildels det moderne Russ

land, særlig Stalintiden, med konsentrasjonsleirer, tortur, 

grusomheter, lukket samfunn, spionasje, kald krig, men også med 

bragder på idrettsfronten. Men mange av forestillingene er 

knyttet til det gamle Russland, tsartidens Russland - også 

skildret som et hemmelighetsfullt samfunn, med fremmedartet 

religion, religiØs fanatisme, mystisk blanding av religiØsitet 

og grusomhet. En del av disse forestillingene er sikkert hentet 

fra film og skjØnnlitteratur heller enn fra historie. Dessuten 

har noen av de historiske forestillingene ingenting med Russland 

å gjqJre i det hele: Attila, Djengis Khan. Den samme diffuse 

oppfatning av det russiske preger de antropologiske forestil

lingene: russerne "er små menn med utstående kinnben og de går 

ofte med bjØrneskinnslue''. Deres uutgrunnelige ansikter frem

heves ofte; det er tydelig forestillinger om menneskene i det 

fjerne Østen som her koples inn. 

Kjernen i forestillingskretsen er det russiske som 

noe ufortolkelig, noe som ligger hinsides våre vanlige forstå

elsesformer og vanlig menneskelig mentalitet, samtidig som 

dette uforståelige - som en Molok - truer med å sluke oss. For 

det fØrste prØver det russiske å unndra seg vår fortolkning. 

Ansiktene er uutgrunnelige, mennene omkring Stalins båre har 

uttrykkslØse ansikter, "'alltid har tause menn plutselig dukket 

opp i våre :egne uten å kunne gjØre skikkelig rede for seg"; 

reketrålerne som blir oppdaget, forsvinner med det samme. Selve 

naturfenomenene i Russland har dette tildekkende vesen. Kremls 
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kupler er "neste;-, alltid beg:cavd i novembertåke. Man aner dem 

som en ma.ssiv \·egg bakenfo:c skodden." Men det russiske blir 

ikke me:c fo:cst2elig eller mer "normalt" om vi plutselig får 

glimt av det reelle som skjuler seg bak skodden. Tvert imot 

er det da det fundamentalt uforståelige 1 den :russiske mentali-

tet tre-r fram~ det umenneskelige~ ville~ grusomme) patologiske. 

Det arbitræ:te: "georgieren som smilte og myrdet." I Russland 

blir en pint, og ikke torturert. Tortur har tross alt et rasjo

nelt siktepunkt - det å presse fram viktige opplysninger av offe-

ret. Men pinsel er hinsides all rasjonalitetQ Det irrasjonelle, 

fundamentalt uforståelige viser seg også i den merkelige, fan

tastiske religiØsiteten, som har sterke elementer av galskap 

i seg: "I klostre haT noen blitt vanvittige, dØrene åpner seg 

og de lØper skrikende, halvnakne ut i snØen." Russland og det 

russiske fremtrer som noe dyrisk: Kreml sammenlignes med en 

elefant, Russland ligner på kartet en enorm bjØrn som kan 

kaste seg oveT hele resten av Europa og sluke det som en mus 

eller et annet li te dyr. Noten på tråleren er et saksekj ef·i:et 

dyT, "usynlig på bunnen av havet". Malenlcov ligner en fisk. 

Det russiske fremtrer altså som et transhistorisk og 

biologisk fenomen med tydelig mytisk karakter. Det mytiske 

understrekes også gjennom språket: "Hver dag stanser sorte 

limousiner utenfor de fem portene, portene åpnes og bilene for

svinner inn som i en sjakt eller som porten til berge L" De 

russiske trålerne er "spØkelsesskip", forteller·-jeget drØmmer 

at han ligger på det værelset hvor han er vokst opp, og plutse

lig ser at lyset i pæren holder på å forsvinne, samtidig som 

han leser i en avis at han skal foreta en reise til Moskva. 

Det russiske er også beTgtaking og dØd. 

Det historiske gr1Lnnlag for disse forestillingene er 

klart nok: Stalintiden, den kalde krigen, det lukkede sovjetiske 

samfunn, Tusserfrykt både i dette og i forrige århundre. 

Forestillingene bygger delvis på historiske kjensgjerninger, 

men det er verdt å merke seg at disse kjensgjerningene ikke 

settes inn i noen forståelig historisk sammenheng, i stedet 

inngår de som delelemente:c i en myte. Og det ser ut som det 

russiske fungerer som en slags oppsamlingssentral for de mest 

problematiske sider i tilværelsen, de som vi har mest vanskelig 

for å assimilere i vår selvfoTståelse: tilværelsens uoversikt~ 

lighet og numenneskeligh·et~ 1 galskapen) dØden)) det fundamentalt 

Andre. Eventyret, folkevisen og sagnet lokaliserer ofte disse 
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sidene til berget, den moderne myte bruker Russland. En tid 

bruker heksen, en annen jØden. I alle tilfelle blir angsten 

plassert. (Dermed ikke sagt at angsten for Russland i en gitt 

historisk situasjon ikke kan ha sine rasjonlle sider; det som 

her interesserer mest, er hvordan begrepet "det russiske" 

opp lades med mytestoff.) 

Når dette er sagt, må det straks tilfØyes at fore

stillingene om Russland ikke er noe som bare oppstår i den 

enkeltes hjerne, den formidlende instans er tekster av 

forskjellig slag, derfor forteller-jegets stadige henvisning 

til aviser, ukeblad, historiebØker, romaner, malerier, teg

ninger, fotografier. Forestillingene bygger på informasjons

stoff og antisovjetisk propaganda i avisene, på filmer eller 

romaner fra det gamle Russland, sikkert også "på Dostoj evskis 

skildringer av merkelige menneskesinn, på agentfilmer, på 

Russlands-skildringer i ukebladstil. Påvirkningene skinner 

tydelig igjennom i de mange stilklisjeene: Ville horder, troi

kaer med svepen svingende over hestene, kirkenes og klostrenes 

land, den uinntagelige by, det hellige Russland. 

Ved å utforske "Russland" som kulturell stereotypi 

vil Solstad vise hvordan tekstlige mØnster bidrar til å forme 

vår bevissthet; på den måten er han på linje med tendenser 

innen moderne semiotikk, som forsØker å se formidlerleddet 

mellom basis og overbygning i "tekstenes" bevissthetsdannende 

egenskap. 

Altså: Passasjerenes - og forteller-jegets - forestil

linger om Russland er betinget av en viss utenrikspolitisk si

tuasjon, tilfØyd næring og substans_fra en angst som skriver 

seg fra individets holdning til sitt eget liv og sin plassering 

i en samfunnsmessig totalitet, underholdt og stimulert av teks

ter som delvis av ideologiske årsaker har demoni-lokaliserende 

funksjon, spiller på individets angst for det ukjente. Angsten 

samles altså i et demonisk midtpunkt, og fra dette midtpunkt 

går den igjen utover, farger passasjerenes og forteller-jegets 

sansning av konkrete detaljer med sin nattsvarte farge, gjØr 

presumptivt trivielle omgivelser mytiske, hemmelighetsfulle, 

skremmende. Omgivelsene, tingene, blir uttrykk for noe annet 

og mer enn de er. Dette uttrykkes gjennom det språklige, gjennom 

sammenligninger og metaforer som - oftest - er hentet fra tekstene. 
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De russiske trålerne ~~ en annen måte enn de norske: De 

smyg':'_!:_ seg fram, Av avismeldinger har forteller-jeget dannet 

seg et bilde av at de E~~te_l_lc lyd, at de er spØkelsesskip med 

1a{lge slep" Til og n-;ed d~lTingen fra de elektriske 

ledn~nger1e blL~ 'lle·caforisk, den er ~Il_ldertrvkL Lyset fra rada·

:cen blir intenst i denne samrnenhengen 1 interessen for ·radaren 

får en særegen betydning radaren vår gule kyst Bn 

hvilken som helst trål kan se ut som et dyr med saksekjeft, 

men i cie:1r1e sammenhe11g får bildet en szcregen betydning) fo:~<di 

det dreier seg om en russisk trål: silden den fanger, er til 

syvende og sist passasjerene, og oss alle. Passasjerenes 

spriklige avmektighet kontrasteres med det hemmelige og altom-

fattende russiske kommunikasjonssysternu 11 Det fortelles at alle 

ledninger, alle rør tok form av telefonledninger. Det demo

niske midtpunktet bestråler som en svart sol alle sansninger, 

transformerer rom og farger: Tråleren virker "forbausende hØy 

og fo-rbausende mØrk", isflaten virker foruroligende bj.ldet 

av de russiske skØytelØperne, Bildet er tausere enn andre foto

grafier, fargen på trikoten har en særegen svarthet, og de rus

siske bokstavene på skØytelØpernes bryst representerer ikke 

bare et annet alfabet, de er gjennomsyret av det fundamentalt 

Andre. 

Kort sagt: Under inntrykk av den kalde krigen og en 

styrtsjØ av tekster, hvorav noen står i forbindelse med den, 

opplever menneskene omgivelsene som om de skulle være omgivel

ser i en roman av Frantz Kafka, eller i en Kafka-parodi, Og 

dette må være et av hovedsiktepunktene for forfatteren, Dag 

Solstad. Han har vist de politiske betingelser for dette, og 

på den måten har teksten en viss politisk funksjon. Men det 

politiske er likevel underordnet, det sentrale er den groteske 

fantastikk som ligger i vår mytifiserende holdning til omverde

nen. Vi husker at ett av punktene i forfatterens program gikk 

ut på a finne det fantastiske i det trivielle. 

Det gjenstår å forsØke å plassere forteller-jeget i 

forhold til forfatteren Dag Solstad (eller kanskje snarere 

the implied author, for å tale med Wayne 3ooth). Vi husker fra 

innledningen at det inngikk i Dag Solstads program å identifi

sere seg med banalitetene, "men selvsagt slik at man vet at det 

er banc:liteter man identifiserer seg med." Dette innebærer e11 

dobbeltrolle, på den ene side skal forfatteren krype inn i sitt 

stoff:; den annen side skal han distansere seg fra det" Og 
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her ser det ut som Dag Solstad vakler i selve fremstillingen; 

på den ene side lar han forteller-jeget motstandslØst lete fram 

av sin (under-)bevissthet de mytiske forestillinger han -

ihvertfall med en del av seg selv - er eller har vært underkastet, 

og dermed ved hjelp av klisj~er fremstiller språket som en 

rolle, på den annen side ser det ut som han ikke stoler helt 

rollens gjennomslagskraft, og derfor produserer overtyde

lige ironiske signaler til leseren: "Vårt land er langstrakt 

og om hØsten er det ofte begravd i skodde, rutt, værbitt og 

grimet kan det da virke," Og om de russiske skØytetider: 

"Bare nå og da en alarn1erende tid i avisene," Men her er vi 

ved ironiens evige problem. 
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