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Augustinus Bekännelser ochr
det västerländska berättandet

Åke Bergvall

Att bege sig in i 1600-talet är riskfyllt. Man sätter ner foten — och 

halkar på baken, rutschar ner genom seklerna … Individ. När upp-

stod individen? Rousseau? Rembrandt? Dürer? Luther? Abelard,

Augustinus. Man rutschar ner genom seklerna. Först vid Augusti-

nus planar det ut, farten saktar, man reser sig på ostadiga ben och

tar honom i betraktande: Den förste Individen. Nå? Nja …

Augustinus visade vägen för hur en självbiografi kunde se ut: en 

analytisk och introspektiv berättelse komponerad efteråt, i en tid

av reflektion och på ett enhetligt språk. (Tunström 219, 37)

När Göran Tunström i Försök med ett århundrade undersöker indivi-e

dens uppkomst i sextonhundratalets persongalleri rutschar han, 

som han själv uttrycker det, gång på gång tillbaks till kyrkofadern 

Augustinus. Tunströms romanförsök är i sig ett sentida exempel 

på en augustinsk impuls att foga samman historiska och person-

liga förlopp till berättelser för att därigenom söka förstå något, i 

Tunströms fall tillblivelsen av den moderne européens ”ensamma 
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jag” (28). Likt den augustinska självbiografin är den tunströmska

romanen en ”analytisk och introspektiv berättelse komponerad

efteråt” (Tunström 37), och likt Augustinus är Tunström lika in-tt

tresserad av att förstå de stora historiska förloppen som den en-

skilda individen, sig själv inte minst. Samtidigt är Försök med ett 

århundrade ofullbordad och fragmenterad, kanske delvis ett resultat 

av det förändrade berättelsebegreppet vid nittonhundratalets slut,

men också en reflektion av den grundläggande centrifugala och 

därmed splittrande kraft som även Augustinus brottades med i sina

Bekännelser.

Berätta för att förstå. Det sammanställande — ”komponerande”, 

säger Tunström med en musikalisk analogi — som berättandet in-

nebär är en oskiljaktig del av förståelsen, något som blir tydlig-

are med synonymen ”begripa”, ett ord som likt sin engelska mot-

svarighet ”comprehend” har sina rötter i latinets verb för att ”binda

samman”, ”förena”, ”gripa tag i”. Enligt historiefilosofen Louis O. 

Mink är förståelse att ”greppa helheten”,1 och som en del i den 

förståelsen är berättandet ett ”primärt kognitivt instrument”.2 Mitt 

bidrag till förståelsen av berättandet är en undersökning av Augusti-

nus innovativa användande av både den personliga livsberättelsen

och av den historiska ”stora” berättelsen. I de första nio böckerna 

av Bekännelser tolkar Augustinus sitt egen liv som en teleologisk 

frälsningsberättelse, en pilgrimsvandring genom splitt-ring mot

helhet,3 och i Gudsstaten utför han en likartad teleologisk tolkning 

av hela mänsklighetens historia. Av lika stor vikt är dock teorin:

i Bekännelsers tionde och elfte bok identifierar och diskuterar Au-

gustinus relationerna mellan minne, identitet och tid, begrepp som 

blivit hörnstenar även i modernt tänkande om narrativitet.4 För 

Augustinus blir berättandet i sig en frälsningsprocess, ett helande

av det som varit delat och trasigt. Han lägger därmed grunden för 

en syn på narrativitet som under mer än 1000 år på gott och ont

varit så förhärskande i västvärlden att den tills helt nyligen tagits



19

som det naturliga tillståndet. Och detta inte bara inom litteraturen:

även psykologin, fenomenologin och den episka historiebeskriv-

ningen (inte minst dess Marxistiska variant) har tydliga augustin-

ska rötter. Påverkad bland annat av andra kulturer med egna nar-

rativitetsbegrepp har den augustinska grundsynen på allvar börjat 

ifrågasättas först under de senaste århundradena. Min genomgång 

kommer i första hand att innefatta nyckelbegrepp i bok 10 och 

11 av Bekännelser, men kommer att avrundas med några nedslagr

inom den västerländska litteraturen i ett försök att exemplifiera det 

augustinska arvet i diktverk som Dantes Divina commedia, Petrarcas 

Rime sparse, och Wordsworths The Prelude, samt i den tidiga roma-

nen Robinson Crusoe. De två senare exemplen kan tyckas vara mer 

sekulariserade än de två första, men de är trots det skrivna i skug-

gan av den augustinska modellen. 

Augustinus Bekännelser
Augustinus Bekännelser, skriven omkring 397, är en skildring av en r

personlig resa, en irrfärd förvandlad till pilgrimsvandring. I bok 

1 till 9 skissas en begåvad rhetors yttre karriär, från uppväxt och 

utbildning i det romerska imperiets nordafrikanska periferi till 

avancemang i Rom och Milano. Denna sociala framgångssaga

kontrasteras dock mot jagberättarens inre resa, initialt beskriven 

som en drumlares väg. En trädgård ett stenkast från kejsarpalatset 

i Milano blir den existentiella vändpunkten. Som gensvar till nå-

gra avlägsna barnrösters råd ”ta upp och läs” öppnar Augustinus 

Romarbrevet på måfå, och läser där ord som leder till hans omvän-

delse. Cirkeln sluts därefter för den pånyttfödde pilgrimen genom 

att han drar sig tillbaka från imperiets maktcentrum och återvänder 

till sitt barndoms Nordafrika.

Augustinus skriver sina Bekännelser ”efteråt”, ja hela tio år efter r

den beskrivna omvändelsen. Att boken haft ett så stort inflytande

genom seklerna beror inte bara på livsberättelsens inneboende re-



20

toriska kraft utan också på att den långa tillkomstperioden möjlig-

gjort de avslutande fyra böckernas filosofiska och andliga självre-

flektion, en inre upptäcktsresa som likt den yttre resan i den första

delen söker den gudomliga helheten. Om de första nio böckerna

har berättelsen i centrum får berättandet en central funktion i dessa t

avslutande fyra. I bok 10 börjar kyrkofadern en mental bestigning 

av skapelsestegen från kroppens sinnesupplevelser till den mänsk-

liga själen för att därigenom ”steg för steg […] stiga upp till honom 

som har skapat mig” (Augustinus 225; 10.8.12).5 Snart anländer 

han, med en berömd och inflytelserik metafor, ”till de vida fält,

de höga salar min hågkomst råder över”.6 Under återstoden av den 

tionde boken utforskar Augustinus sitt inre i ett försök att utröna

hur själen använder sig av minnet i sina mentala processer:7

[när vi tänker] lär vi oss helt enkelt genom att med tanken samla 

[cogitando quasi conligere] det som utan ordning finns överallt i 

minnet; [———] det måste på nytt ”kallas samman” [cogenda] så 

att vi kan känna till det. Det är som att samla ihop det ur ett slags 

förskingring [ex quadam dispersione conligenda]. (229-30; 10.11.18)

Augustinus teori grundas på två fundamentala krafter, en centrif-

ugal och “förskingrande”, en centripetal och “hopsamlande”. De

latinska begrepp han använder för dessa krafter, tagna från verbet 

dispergo å ena sidan, och conligo och cogo å andra, återkommer i ex-

panderande kontexter genom hela hans Bekännelser. Han följer Var-

ros exempel när han binder samman etymologin för verbet “tänka” 

med “att samla ihop” (och även med “att tvinga”).8 Att tänka är 

därför för Augustinus en centripetal, enande kraft som samlar och 

sammanbinder förskingrade och oordnade minnen och abstrakta 

tankar till meningsfulla mentala enheter. Att ”berätta”, dvs. det 

ihopsamlande och sammanvävande av händelser och förlopp till

en meningsskapande helhet som Augustinus utför i bok 1 till 9, är 
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en utvidgning av samma process: ”Allt detta sker när jag berättar 

något ur mitt minne [cum aliquid narro memoriter]” (225; 10.8.12). rr

De två krafterna är inte neutrala begrepp, utan är integrerade i

en kristen nyplatonism som definierar Gud som en, och som därför 

ser varje centripetal rörelse mot enhetlighet som potentiellt fräls-

ningsbringande. På motsvarande sätt är ”förskingring”, ”uttänjn-

ing” och ”splittring” (några av den svenska översättarens ordval 

för Augustinus distentio) en centrifugal kraft som för bort från den

gudomliga enheten. Denna övergripande kontext märks då Au-

gustinus i den senare delen av bok 10 lämnar minnet och de övriga 

själsfunktionerna och i stället anlägger en etisk aspekt: ”Genom 

avhållsamheten samlas vi, och återförs till det som är ett [conligimur 

et redigimur in unum]; från det hade vi avvikit för att följa lockelser 

utan tal” (244; 10.29.40). Att ”följa lockelser utan tal” är den inte 

helt exakta svenska översättningen av den disparata mångfald [a 

quo in multa defluximus] som för oss bort från Gud. Att leva ett

moraliskt liv är, likt tänkandet och berättandet, att återföras till 

den gudomliga enheten. I detta system blir Kristus den ”som med-

lar mellan [Gud] som är en och oss som är många” (Augustinus 

290; 11.29.39). Det är genom Kristus, bekänner Augustinus, som 

”jag […] kan gripa dig som fått mig i ditt grepp, lämna den gamla 

människans dagar, och samla mig och söka det som är ett”. Genom tt

att ”gripa”/”begripa” (jfr. lat. apprehendere och e comprehendere) blir e

därmed både tänkandet och berättandet, likt det moraliska livet

och tron på Kristus, redskap för att kunna ”samla sig” i sökandet

efter ”det som är ett”.tt

Men det är också på det etiska området som Augustinus men-

tala klättring mot Gud stöter på patrull. Trots att det har gått tio år 

sedan omvändelsen och trots att han nyligen vigts till biskop är han 

fortfarande oförmögen att stå emot alla frestelser. Där han i sina 

första skrifter som nykristen gjort en mycket optimistisk bedömn-

ing av sin möjlighet att nå fullkomning i detta livet ser han sig nu 



22

som oförmögen att på eget bevåg ”ta sig samman”: 

Inte heller i allt detta som jag hastar genom när jag rådfrågar dig 

finner jag ett tryggt rum för min själ utom i dig, ett rum där jag 

kan samla ihop mig ur min förskingring [quo conligantur sparsa 

mea], och varifrån ingen del av mig försvinner från dig. Ibland

låter du mig nå fram till en sällsam känsla i mitt innersta, till en 

säregen ljuvhet; om den blir fullkomnad i mig kommer den att bli 

något som detta livet inte kan bli. Men av mina tunga bekymmer 

dras jag åter ned till min verklighet, jag uppslukas av vardagen och

slipper inte loss. (Augustinus 261; 10.40.65)

Bara i flyktiga ögonblick av gudomlig upplysning har Augustinus 

fått erfara en försmak av den åtråvärda enheten, men för övrigt är 

den jordiska existensen, även för honom som kristen, ett tillstånd 

av splittring och fragmentering.

Som ett resultat av denna insikt framträder även en mer nyanse-

rad (och förvånansvärt modern) bild av det egna jaget. I början 

av bok 10 verkar han formulera sig i termer av ett enhetligt ”jag” 

förmöget att behandla alla de sinnesförnimmelser som kroppen 

tillhandahåller: ”dessa olika uppdrag sköts genom sinnena av en

enda ande, som är jag [g unus ego animus]” (Augustinus 225; 10.7.11).

Men vid en fördjupad självrannsakan upptäcker han ett tillstånd av 

mångfald även inom sig själv:

Minnets förmåga är väldigt, min Gud! Den är vördnadsbjudande, 

en oändlig och outgrundlig mångfald [profunda et infinita multi-[[

plicitas], och det är min tanke, det är mitt jag. Vad är jag, min Gud?

Hurudant är mitt väsen? Ett mångfaldigt, skiftande och omätligt

stort liv [varia, multimoda vita et immensa vehementer]. (Augustinus r

235; 10.17.26)
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Om Gud kan karakteriseras som en enhet så är istället det mänsk-

liga livet och det mänskliga jaget karakteriserat av skiftande mång-

fald. När Augustinus i en nyckelmening i slutet av bok 10 därför 

säger att endast i Gud kan han ”samla hop [sig] ur [sin] försking-

ring” (261; 10.40.65) så innefattar han inte bara sina minnen, de 

kvarlämnade spåren av ett levt liv, utan själva det fragmenterade

jaget. Den mogne Augustinus tar sålunda inte ett enhetligt ”jag” 

som något givet, även om det mänskliga livet för honom innebär 

en aktiv strävan mot en sådan enhet.9

I den just citerade lyriska beskrivning av minnets förmåga fram-

träder samtidigt Augustinus karakteristiska ambivalens till det jord-

iska livet (något han delar med många nyplatoniker och kristna): i 

teorin borde den jordiska mångfalden brännmärkas som enhetens

motsats, men samtidigt är den ju ett uttryck för skapelsens och 

därmed skaparens omätliga rikedom.10 Problematiken med en en-

hetens Gud som skapat ett ”mångfaldigt, skiftande och omätligt 

stort liv” upptar Augustinus i Bekännelsers tre avslutande böcker,

där han ber Gud om hjälp för att förstå ”hur du i begynnelsen

skapade himmel och jord” (267; 11.3.5). I Bok 11 söker han tränga 

in i tidens mysterium, en tid skapad av en Gud som själv står helt 

utanför tiden, och bok 12 och 13 utför han en allegorisk läsning 

av de första verserna av den bibliska skapelseberättelsen. Under-

sökningen av tidsbegreppet koncentreras på den egna mentala för-

förståelsen av tempusformerna dåtid, nutid och framtid. Då sinnet 

ständigt växlar mellan dessa tempusformer, så drar Augustinus slut-

satsen att själva tiden är ytterligare ett exempel på den centrifugala 

kraft han överallt förnimmer i skapelsen och det mänskliga livet:

”Följaktligen tyckte jag att tiden helt enkelt var en uttänjning [dis-

tentionem]; men vad det var som uttänjdes visste jag inte — om det 

inte var själva tanken [si non ipsius animi]” (286; 11.26.33). Den 

svenska översättningen skyggar från den fulla vidden av original-

textens animi, som ju sammanlänkar tidens med jagets uttänjning. 
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Livssituation sammanfattas: “jag är splittrad i tider” vilket medför 

att ”mitt liv är uttänjning och splittring” (290; 11.29.39).11

Det finns en ton av uppgivenhet i Augustinus röst, och situ-

ationen kunde ha varit tröstlös om det inte vore för de motsatta,

centripetala krafterna som står till hans förfogande, inte minst 

berättandets helande förmåga. Språket, inte minst Skriften, är ju 

förankrad i Kristus som också är Ordet, den ”som medlar mellan 

[Gud] som är en och oss som är många” (290;11.29.39). För att 

exemplifiera motkraften mot den splittring som genomsyrar alla 

aspekter av det tidsbundna livet använder sig Augustinus därför av 

en text, närmare bestämt en sång. När han sjunger en inlärd sång 

upplever han visserligen splittringen mellan dåtid och nutid: ”när 

jag börjat ser jag i mitt minne också tillbaka på den del av den som 

jag låtit gå till det förflutna, och handlingens förlopp splittras [dis-

tenditur]” (Augustinus 289; 11.28.38). Men mitt i denna splittringr

kan han också gripa tag i helheten. Sången kan ses som en sam-

manhållen enhet: “innan jag börjar ser jag fram mot hela sången 

[in totum]”. I en av Bekännelsers mest betydelsebärande utsagor jäm-

för han sedan sången med en persons hela livshistoria, eller hela 

mänsklighetens historia:

Det som sker i sångens helhet sker i dess enskilda delar, i dess en-

skilda stavelser, och i en längre handling, av vilken kanske denna

sång är en liten del; i hela människolivet — i det är alla människans 

handlingar delar; i hela den tid människornas barn levat — i den är 

alla människoliven delar. (Augustinus 289; 11.28.38)

Sprängkraften i denna jämförelse ligger i dess dubbeltydighet: den

fungerar lika bra åt båda hållen. Att sjunga en sång är att vara in-

dragen i samma uttänjning som utmärker det individuella livet el-

ler historiska händelseförlopp, men även motsatsen gäller: liksom 

en sång han betraktas som en enhet (“in totum”), från utsidan så
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att säga, så kan också historien och livshistorien betraktas utifrån 

som en sammanhängande och meningsfull enhet.12 Augustinus

är medveten om att en människa aldrig kan ha samma objektiva 

utanförperspektiv på sin egen livshistoria som hon kan ha av en

sång. Men även om livet aldrig tillhandahåller ett allvetande hel-

hetsperspektiv förbehållet skaparen av tid och rum, kan biografin, 

tillbakablickandet från en utgångspunkt av ”inte hurudan jag var 

utan hurudan jag är” (Augustinus 221; 10.4.6), efterlikna detta ab-

soluta perspektiv.13

Vad jag sökt påvisa så här långt är att Augustinus i sina Be-

kännelser berättar för att förstå: både för att ge mening åt den per-r

sonliga livsberättelsen, men också för att förstå individens plats i 

en större kosmisk berättelse. För att åstadkomma detta skapade han

ett speciellt sorts berättande i vilket det formella och det innehålls-

mässiga integrerats. Den augustinska berättelsens primära genre, 

självbiografin, skrivs från ett ”efteråt” och beskriver en resa från 

förskingring till samling som har sin motsvarighet i berättandets 

formella process, en process som består av ett hopsamlande av ling-

vistiska ”spår”, verbaliserade minnesbilder av disparata händelser, 

till en sammanhängande litterär enhet: ”När man berättar om det 

förflutna så som det verkligen skedde är det inte själva de händel-

ser som utspelades som man hämtar fram ur minnet — det är ord 

som fötts ur de intryck som händelsen genom sinnenas förmedling 

inpräglades i tanken som ett slags spår [vestigia]” (Augustinus 279; 

11.18.23). Som tydligt framkommer i Augustinus jämförelse av den 

individuella livsberättelsen med mänsklighetens historia, så gäller 

i båda fallen samma centripetala, helande process. Den resulte-

rande frälsningsberättelsen har en teleologisk u-form (nedgång och

omvändelse ledande till slutgiltig upprättelse), och är hos Augusti-

nus själv ofta beskriven som en ”pilgrimsresa” genom främmande

land,14 en individens och mänsklighetens ökenvandring mot det 

förlovade landet. Berättelsen är personlig i det att individen står i 
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centrum, och inte bara det självbiografiska subjektet. Det är inom

individen (både författare och läsare) som den narrativa processen

äger rum, och, vilket Augustinus åtminstone implicit visar, på ett

djupare plan är det genom självförståelsens skapande av berättel-

ser som individens jag konstitueras.15 Betoningen av det personliga

har som vi sett gjort Augustinus till en föregångare till den mo-

derna individualismens framväxt (med bl. a. Petrarca och Luther, 

båda djupt påverkade av kyrkofadern, som tydliga exempel på en

individcentrerad utveckling). Dock är den augustinska individen,

Tunströms moderna jag till trots, inte ensam. Hon är alltid en del

av ett större sammanhang, socialt, politiskt och religiöst, ytterst 

som medlem av civitas dei, gudsstaten. Tillsammans ger Bekännelser

och Gudsstaten uttryck för samma narrativa grundsyn, och har bli-

vit två av den västerländska kulturens främsta exempeltexter. Om

den moderna betoningen av individen, en grundförutsättning för 

både den fiktiva romanen och det psykologiska fallstudiet, har en

av sina viktigaste hörnpelare i den förra så uppstod ur den senare 

de så länge förhärskande ”stora berättelserna”, från medeltidens 

världshistorier via de franska encyklopedisterna ända fram till den 

marxistiska historieskrivningen, som trots sitt sekulära yttre genom 

sina totaliserande anspråk och slutliga triumf är ett ovanligt tydligt 

exempel på en augustinsk frälsningsberättelse.16

Med sin betoning av berättelsens formella enhet och koherens 

påminner den augustinska modellen om Aristoteles Om diktkonsten

(även om det inte är troligt att Augustinus hade läst den).17 När 

Aristoteles behandlar tragediens mimesis betonas dock handlingens

enhet snarare än karaktärens, och han argumenterar snarare mot en

strävan att finna större sammanhang i det enskilda livsödet: ”Men 

fabeln är inte enhetlig bara för att den handlar om en enda per-

son, som några tror” (36). Jämförelsen med Om diktkonsten tydlig-

gör Augustinus betoning av det mänskliga jaget och den mänskliga 

livsberättelsen. En annan skillnad är att eftersom den augustinska
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inverterade berättelsebågen är optimistisk i sin teleologi får greker-

nas favoritgenre, tragedien, stå tillbaka för en ny, gudomlig variant 

av komedien,18 med Dante och de medeltida mysteriedramerna 

som tydliga exempel.

I mysteriecyklerna, som bestod av en serie av kortare dramer 

baserade på bibliska texter, följer man den ”stora” frälsningsberät-

telsen från skapelse och syndafall via Kristi död (kurvans absoluta 

bottenpunkt) till uppståndelsen, den yttersta domen och det nya

Jerusalem. Det är denna u-formade, inverterade berättelsebåge 

som Northrop Frye i The Great Code använder för en i grunden e

nyplatonsk läsning av Bibeln (169-98). John Pritchard, Biskopen

av Jarrow, kan få exemplifiera ett sentida extremfall av denna syn 

när han enligt Dagens Nyheter anbefaller en anglikansk kortver-

sion av Bibeln som skall kunna läsas på 100 minuter: ”Vi drar den 

stora berättelsen rakt av. […] Allt väsentligt är med, från Adam till 

apokalypsen” (050922). Men, vilket Frye är den första att tillstå,

så är dock Bibeln inte en given enhet utan består av en samling

disparata texter skrivna under många århundraden av ett stort antal 

författare. Det är signifikativt att det var under Augustinus livstid

som den Romerska kyrkan officiellt specificerade vilka böcker 

som skulle ingå i den bibliska kanon, först vid en synod i Rom år 

382 och därefter i Hippo år 393,19 den senare ledd av Augustinus 

själv fyra år innan han skriver sina Bekännelser. När han därefter 

i Gudsstaten efter år 410 tolkar Bibeln som en enhetlig och starkt 

teleologisk berättelse, en hela mänsklighetens frälsningshistoria, 

påverkar han i grunden inte bara synen på Bibeln utan lika mycket 

den västerländska historiesynen till långt fram i modern tid.

La Divina commedia och a Rime sparse
Det dubbla augustinska arvet av Bekännelsers personliga och 

Gudsstatens kosmiska frälsningshistoria, båda grundade i  Bekän-

nelsers fyra avslutande spekulativa böcker, framträder tydligt i två
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diktverk skrivna i skärningspunkten mellan medeltid och modern 

tid, Dantes La Divina commedia (författat omkring 1310-1314) och a

Petrarcas sonettcykel Rime sparse (1374). Dessa verk illustrerar dock e

inte bara den augustinska modellens historiska och personliga 

komponenter utan också den inbyggda spänningen mellan dess 

centrifugala och centripetala, splittrande och enhetssträvande, 

krafter. Dantes tredelade episka verk kallades först Komedien rätt 

och slätt och dess berättelseform är kanske det mest fulländade 

exemplet på den klassiska u-bågen. Med början i en ”selva oscura”, 

en mörk skog vid livets mittpunkt, färdas diktjaget omedelbart ned 

genom helvetets olika cirklar till dess bottenskikt, varifrån en klätt-

ring genom skärseldens koncentriska cirklar vidtar, med en paus i 

det jordiska paradisets skog före den slutliga uppstigningen mot

Guds tron. Denna empyreiska slutpunkt utanför tid och rum till-

handahåller också det upphöjda och allvetande berättarperspektiv

från vilket författaren kan gestalta diktjagets pilgrimsberättelse.

Eposet beskriver hans personliga utveckling (och har därför kop-

plingar till Bekännelser), men betoningen ligger mera på mänsk-r

lighetens gemensamma resa och har också Gudsstaten som en av 

sina primära modeller.20 Likt mysteriedramerna följer det den bib-

liska prototypen (som den tolkats av Augustinus) från fallet i Edens 

lustgård (Dantes ”selva oscura”) via den kosmiska vänpunkten vid

Kristi död och uppståndelse till Uppenbarelsebokens beskrivning

av det nya Jerusalems vattenströmmar och grönskande träd (allud-

erade till både i det jordiska paradiset i slutet av Purgatorio och i 

hela den tredje Paradiso-delen). Den inverterade berättelsebågens 

vändpunkt, påskdramat, är på en annan berättarnivå applicerad till 

hela diktverket genom att tidsangivelsen för jagberättarens dröm-

vision är från långfredagskväll till påskdag. I sina symmetrier av 

tid och rum och genom sin användning av numerologiska koder 

— speciellt det heliga tretalet — betonas ytterligare den beskrivna

resans gudomliga ontologi och teleologi.
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Petrarca efterlämnade sin diktsamling Rime sparse (på italienska e

även benämnt Canzoniere) vid sin död år 1374. I sin slutgiltiga forme

består manuskriptet (som är bevarat i Vatikanbiblioteket) av 366

dikter, i huvudsak sonetter, som beskriver olika stadier av diktjagets 

kärlek till Laura samt en avslutande längre canzon dedicerad till 

Jungfru Maria. Likt Dante ser Petrarca nummer och därmed form 

som betydelsebärande, och de 365 + 1 dikterna korresponderar 

således till en rörelse från jordelivets mångfald (i form av skottårets 

dagar) till evighetens ”enfald”. Som den amerikanske litteraturfor-

skaren S.K. Heninger har påvisat finns det en analog rörelse inbäd-

dad i den italienska sonettens formella rimmönster, från oktettens 

jordiska fyrtal (som i årstiderna, elementen och temperamenten) 

till den avslutande sextettens gudomliga tretal (76-77).

Men som titeln på samlingen antyder, även om Rime sparse

(”spridda rim”) strävar mot gudomlig frid är den lika mycket ett

uttryck för den splittring som utmärker det jordiska livet,21 med 

en betoning på diktjagets oförmåga att ta sig samman. Detta kom-

mer även till uttryck i samlingens numerologi. Robert Durling,

översättaren av Rime sparse till engelska, pekar på hur antalet dikter e

i samlingen också är nedbrytbart till talet 6 (366 = 6 x 60 + 6), och

hur 6 traditionellt var förknippat med skapelsen (vilken tog sex 

dagar, med människan på den sjätte dagen), och med syndafallet 

och försoningen (enligt medeltida källor var det på veckans sjätte 

dag som Adam föll och Kristus korsfästes) (17-18). Diktcykeln inne-

håller den förväntade u-bågen både för Laura och diktens jag. Lau-

ras död är samlingens vändpunkt (dess två delar benämns ”Laura 

in vita” och ”Laura in morte”), och hon blir i den senare delen 

upptagen till himlen, varifrån hon fortsätter att inspirera diktaren.

Diktens jag går för sin del från optimism via desperation över både 

Lauras död och sin egen synd till en förhoppning om en slutlig 

frälsning baserad på nåd. Likt Den gudomliga komedien har cykeln 

en stark koppling till passionsdramat. Petrarca framhåller att dik-
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tens jag första gången ser Laura på långfredagen (år 1327), och att 

hon dör på påskdagen (år 1348). Samtidigt betonas dock att båda 

dessa betydelsefulla händelser inträffade den sjätte april, som för att e

påminna om livets förgänglighet. Sammanfattningsvis kan sägas 

att Rime sparses bestående betydelse har legat just i spänningsfältet

mellan de centripetala och centrifugala krafterna, i strävandet efter 

mening och sammanhang mitt i livets upplösning. 

Augustinus livshistoria blev något av en fix idé hos Petrarca.

När han i ett berömt brev beskriver en bestigning av berget Mont 

Ventoux i södra Frankrike gör han den slingrande klättringen till en 

liknelse över sitt eget förfelade liv. Vändpunkten för den upp-och-

nedvända u-formen (toppen av berget kommer att representera 

hans livs bottenpunkt) inträffar när han likt Augustinus (och, som 

vi skall se, likt Robinson Crusoe 400 år senare) öppnar en bok på k

måfå. Det är dock inte Bibeln han öppnar utan Bekännelser, och r

slumpen till trots hamnar han mitt i Augustinus diskussion av 

minnet i Bok 10, en läsning som leder till Petrarcas ”omvändelse”

(Petrarca 1948, 44). Under årtionden bar Petrarca med sig en fick-

version av Augustinus självbiografi, och han justerar sin egen ålder 

vid bestigningen av Mont Ventoux så att den överensstämmer med

Augustinus ålder vid dennes omvändelse i trädgården i Milano.22

Petrarcas ingående kännedom om kyrkofaderns teori och ex-

empel blir speciellt tydlig i Min hemlighet (t Secretum), en fiktiv pla-

tonsk dialog mellan ”Petrarca” och ”Augustinus”, i vilken han iden-

tifierar sig både med det augustinska spänningsfält jag beskrivit och 

med den augustinska livsberättelsen (och i termer som förebådar 

mitt nästa litterära exempel, Robinson Crusoe):e

Låt vara att avståndet oss emellan är lika stort som mellan den 

skeppsbrutne och den som nått säker hamn, eller mellan den lyck-

lige och den olycklige, jag tycker ändå att jag mitt i mina stormar 

kan känna igen ditt eget vacklande hit och dit. Varje gång jag läser 
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i dina Bekännelser grips jag därför av två motsatta känslor, hoppr

och fruktan, och inte utan glädjetårar tycker jag mig stundom läsa

historien inte om en annans utan om min egen pilgrimsvandring. 

(Petrarca 2002, 40-41)

Petrarca avslutar Min hemlighet genom att formulera sin konflikt t

med hjälp av en explicit augustinsk vokabulär som samtidigt

återknyter till diktsamlingen Rime sparse: ”jag skall samla ihop 

de spridda delarna av min själ [sparsa anime fragmenta recolligam] 

och hålla mig själv under noggrann uppsikt. Men sanningen att

säga har det under vårt samtal nu hopats många viktiga, låt vara 

fortfarande världsliga, uppgifter som väntar på mig” (2002, 162).23

Där Dante betonar enheten vid pilgrimsvandringens slut känner 

sig Petrarca, även om han längtar efter samma mål, fast vid jorde-

livets omsorger. Där Dante förankrar sitt epos inom Gudsstaten,

lägger Petrarca pussel med fragmenten av sin splittrade själ. Dessa 

inriktningar är kanske det som särskiljer de båda diktarna och som 

gör att vi trots deras tidsmässiga och geografiska närhet ofta ser 

dem som typexempel av det medeltida och det förmoderna. Vad 

som behöver betonas är dock att båda inriktningarna i grunden är 

augustinska, i sig en förklaring till varför kyrkofadern behållit sin 

relevans även under modern tid.

Robinson Crusoe
Härnäst skall jag göra ett kort uppehåll vid tillblivelsen av den 

moderna engelska romanen, närmare bestämt 1719 då berättelsen

om den skeppsbrutne Robinson Crusoe först gavs ut, även den ett 

led i formationen av den moderne européens ”ensamma jag” (Tun-

ström 28). Robinson, sjuk till kropp och själ efter att ha strandsatts 

på sin ö, slår upp Bibeln helt på måfå: ”only having opened the 

book casually, the first words that occur’d to me were these: Call 

on me in the day of trouble, and I will deliver, and thou shalt glorify me” 
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(Defoe 70). Det som kan synas en obetydlig detalj — det slumpmäs-

siga i läsandet av bibeltexten — är en medveten strategi: vid denna

vändpunkt i romanen låter Defoe sin skeppsbrutne protagonist 

följa i Augustinus (och Petrarcas) spår. Även Augustinus öppnade

ju Bibeln på måfå vid sin omvändelse ”och läste tyst det första styck-å

et mina ögon föll på” (191; 8.12.29).  Bekännelser har länge sam-r

mankopplats med den engelska romanens framväxt, speciellt med 

formellt självbiografiska omvändelseromaner som Robinson Crusoe

och Moll Flanders.24 Robinsons och Augustinus ”andliga självbio-

grafier”25 uppvisar ett snarlikt narrativt mönster. Båda använder 

sjöresan som metafor för att gå vilse, och de uppvisar båda en in-

verterad berättelsebåge som följer huvudpersonen från initial oer-

farenhet via syndafall och irrvandringar till en räddande vändpunkt

och slutlig hemkomst. Än mer betydelsefullt är det likartade förfat-

tarperspektivet. Som Tunström förklarade det, självbiografin (även 

i sin fiktiva form) är en ”berättelse komponerad efteråt” (37). Berät-”

tarna drar sig till minnes erfarenheter från ett ”efteråt”-perspektiv

som möjliggör att vad som i erfarenhetsögonblicket upplevts som 

slumpmässiga och isolerade händelser kan sammanfogas till men-

ingsfulla helheter. Berättandet blir därmed en del av berättarjagets 

självförståelse, och även läsaren förväntas dra lärdomar som i sin 

tur inbjuder till en läsning av den egna livsberättelsen som men-

ingsfull och koherent. Det är ingen tillfällighet att Bunyans Kristens 

resa, publicerad 1678 strax före romanens framväxt, i England för-

blev den mest lästa texten vid sidan av Bibeln ända fram till den

viktorianska eran. Bokens fulla orginaltitel understryker många 

av de augustinska drag vi har undersökt: ”The Pilgrim’s Progress 

From This World, to That Which is to Come: Delivered Under 

the Similitude of a Dream Wherein is Discovered, the Manner of 

His Setting Out, His Dangerous Journey; and Safe Arrival at the 

Desired Countrey”. Bakom den engelska romanens framväxt lig-

ger enligt Ian Watt en spirande individualism påskyndad av John
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Calvins puritanism och John Lockes empirism (21 och 74). Bakom

Calvin och Locke framträder, som ju även Tunström antyder, Au-

gustinus exempel.26 Men som Bunyan påminner oss om, det är 

inte bara Tunströms ”ensamma jag” som framträder, utan även en 

augustinsk betoning av den ”stora” berättelse vari varje levnadsöde 

finner sin plats på den på samma gång individuella och kollektiva 

pilgrimsvandringen mot ”the Desired Countrey”.

The Prelude
Min sista exempeltext, William Wordsworths episka diktverk The 

Prelude — en av romantikens och individualismens främsta verk e

— pekar på detta dubbla augustinska arv: en individuell frälsnings-

berättelse infogad i ett större historiskt sammanhang. Berättelsen

är återigen ett typexempel på en inverterad narrativ båge. Berättar-

jaget är en ”pilgrim” (Prelude 1.91) som, likt William Blakese Songs of 

Innocence and of Experience, beskriver ett arketypiskt fall från barndo-

mens oskuld till vuxenlivets befläckade erfarenhet. Eposet avslutas 

dock med återupprättelse och återkomst i form av en bestigning 

av, och visionär utblick från, Mount Snowdon, som därmed blir 

sinnebilden för diktarens tillbakablickande och övergripande för-

fattarperspektiv.27 Retrospektiva minnesbilder är helt avgörande för 

Wordsworths poetik genom de epifaniska livsögonblick, ”spots of 

time” (Prelude 12.208), på vilkae The Prelude bygger. Insamlandet ave

dessa känsloladdade minnesbilder från ett ”efteråt” karakteriserat 

av stillhet är följdriktigt hörnstenar i hans välkända beskrivning av

den poetiska skaparprocessen som ”emotion recollected in tran-

quillity”,28 ett berättande i poesins form som för både diktare och

läsare är helande.29

M.H. Abrams beskriver träffsäkert diktjaget i The Prelude som e

Wordsworths omvandling av Augustinus kristna pilgrim till en ”jag-

skapande” resenär på romantikens bildningsresa.30 Men det bety-

der inte att det är solipsism som råder, utan dikten är hela tiden en 
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del av ett större politiskt och historiskt sammanhang, med urbani-

sering och revolution som sociala nyckelbegrepp. Detta större per-

spektiv framträder tydligare när man placerar The Prelude, vilket ju 

redan titeln signalerar, som ett ”ante-chapel”31 till det enorma och

oavslutade diktverket The Recluse. Coleridge var med vid tillkomst-

processen av detta större diktverk, och beskriver i Table Talks sina 

och Wordsworths planer. Innehållsmässigt skulle The Recluse bestå e

av två komponenter, en som beskriver människan (”man”) som in-

divid och en som beskriver henne som social varelse. Wordsworth,

förklarar Coleridge,

was to treat man as man — a subject of eye, ear, touch, and taste, 

in contact with external nature, and informing the senses from 

the mind, and not compounding a mind out of the senses;32 then 

he was to describe the pastoral and other states of society, as-

suming something of the Juvenalian spirit as he approached the 

high civilization of cities and towns, and opening a melancholy 

picture of the present state of degeneracy and vice; thence he was 

to infer and reveal the proof of, and necessity for, the whole state 

of man and society being subject to, and illustrative of, a redemp-

tive process in operation, showing how this idea reconciled all the 

anomalies, and promised future glory and restoration. (citerat i 

Wordsworth, Poems 2: 952)

Tydligare än så kan knappast det augustinska arvets varaktighet 

fram till modern tid exemplifieras. Den senare delen av citatet 

med dess u-formade samhälleliga ”frälsningsprocess” är ett eko av 

Gudsstatens kosmiska perspektiv, och dess sociala återupprättelse är 

analog med den personliga upprättelse som Wordsworth, i Bekän-

nelsers efterföljd, beskriver i The Prelude. Men lika signifikativt är 

kanske ändå att likt Tunströms Försök med ett århundrade förbleve The 

Recluse ofullbordad och fragmenterad, en indikation på den upp-e
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luckring, ja förskingring, som den augustinska modellen genomgår 

i mötet med moderniteten.

Noter
1 ”Comprehension […] is not a method but the grasp of totality  

without which any method would disappear into the stream of unre-

flective consciousness” (Mink 37).
2 ”[N]arrative is a primary cognitive instrument — an instrument ri-

valled, in fact, only by theory and by metaphor as irreducible ways of 

making the flux of experience comprehensible” (Mink 185).
3 För Augustinus bidrag till självbiografin, se Sturrock 20-48.
4 Augustinus tankar har systematiserats och vidarutvecklats av nar-

rativa teoretiker som Mink och Paul Ricoeur (vars Time and narrative

utgår från en närläsning av bok 11 av Bekännelser).r
5 Jag refererar dels till sida i den svenska översättningen, dels till bok,

kapitel och stycke, av hävd använt för att referera både till den latinska 

originaltexten och översättningar av Augustinus Bekännelser.
6 Som Tunström travesterar Augustinus: ”Vi är minnesgrossister med 

väldiga lagerlokaler, som vi sällan besöker” (35).
7 För en mer omfattande genomgång av detta ämnesområde, se 

Burt.
8 Maria Boulding, översättare till en av de nya engelska versionerna 

av Bekännelser förklarar: ”Augustine thus derives r cogito, think, from 

cogo, force, drive, herd together, and associates them both with colligo

or conligo, collect, gather.”
9 Se vidare kapitlet ”Psychology: The divided self” i Bergvall 2001,

33-69.
10 För ett pregnant uttryck av spänningen mellan den gudomliga

enheten och jordelivets mångfald, se Gerard Manley Hopkins ”Pied 

Beauty”:
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Glory be to God for dappled things —

  For skies of couple-colour as a brinded cow;

  For rose-moles in all stipple upon trout that swim;

 Fresh-firecoal chestnut-falls; finches’ wings;

  Landscape plotted and pieced — fold, fallow, and plough;

  And áll trádes, their gear and tackle and trim.

 All things counter, original, spare, strange;

  Whatever is fickle, freckled (who knows how?)

  With swift, slow; sweet, sour; adazzle, dim;

 He fathers-forth whose beauty is past change: Praise him.
11 Se Ricoeur 1984-88, 1: 26-27.
12 Ricoeur förklarar i Time and Narrative vikten av detta augustinskae

citat: ”The entire province of narrative is laid out here in its potential-

ity, from the single poem, to the story of an entire life, to universal

history” (1984-88, 1: 22). Aristoteles använder i Om diktkonsten samma 

visuella argument för att fabelns längd skall anpassas så att den kan 

”omfatta[s] med blicken”: ”Man ska kunna överblicka det hela från 

början till slut” (61-62). I Minne, historia, glömska pekar också Ricoeur a

på den visuella översiktsbilden inom historieskrivningen: ”Den stor-

skaliga framställningen, den som skildrar historiska perioder, ger en 

effekt som fortfarande kan kallas visuell, nämligen en översiktsbild”.

Enligt Ricoeur riskerar dock detta synsätt att leda till ”slutenheten hos

de stora berättelserna, som ligger nära sagorna och urmyterna” (2005, 

353).
13 Utan att referera direkt till Augustinus har Mink en analog för-

klaring: ”there thus seems to be a characteristic kind of undertanding 

which consists in thinking together in a single act, or in a cumulative

series of acts, the complicated relationships of parts which can be ex-

perienced only seriatim. I propose to call this act […] ’comprehension’. 

It is operative, I believe, at every level of consciousness, reflection, and

inquiry. [---] At the highest level, it is the attempt to order together our 

knowledge into a single system—to comprehend the world as a total-
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ity. Of course this is an unattainable goal, but it is significant as an 

ideal aim against which partial comprehension can be judged. To put 

it differently, it is unattainable because such comprehension would

be divine, but significant because the human project is to take God’s 

place” (50).
14 Bland annat förklarar han att han skriver sina Bekännelser ”för mina r

landsmän [i gudsstaten] som också vandrar i främmande land [et me-

cum peregrinorum]” (Augustinus 221; 10.4.6).
15 ”For Augustine, it is the power of memory which makes it possible 

for someone to realise what Weintraub calls ’the unification of the 

personality’” (Scott 41).
16 För utvecklingen från kyrklig frälsningshistoria till sekulär fram-

stegs- och revolutionshistoria, se Koselleck.
17 Ricoeur börjar sin Time and Narrative (1984-88, 1: 5-51) med en e

längre kontrasterande läsning av Bekännelser ochr Om diktkonsten, men 

här vill jag bara peka på några uppenbara skillnader.
18 Enligt Aristoteles är komediens särart inte så mycket dess berät-

telsebåge utan att den avbildar ”människor som är sämre”, och ”löjli-

ga” (31).
19 Se under ”Canon” i The Catholic Encyclopedia.
20 För Dantes relation till Augustinus, se Frecceros Dante, och 

Hawkins.
21 Som vi kommer att se nedan är titelns koppling till Augustinus 

”förskingring [sparsa mea]” (261; 10.40.65) mer än en tillfällighet. 
22 Med John Frecceros ord, ”not until Petrarch did it occur to any-

one to take the bishop of Hippo as a literary role model. […] it may

be said that the Confessions came to be regarded only in the modern

era for what it is: not simply the life of a saint, but also the paradigm

for all representations of the self in a retrospective literary structure”

(”Autobiography and Narrative” 17). Se också Chiampi.
23 Både Petrarcas vilja att ”samla ihop sig” och hans uppgivenhet 

inför jordelivets krav känns igen från en av nyckeltexterna i Bekän-
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nelser: ”Inte heller i allt detta som jag hastar genom när jag rådfrågar 

dig finner jag ett tryggt rum för min själ utom i dig, ett rum där jag 

kan samla ihop mig ur min förskingring [quo conligantur sparsa mea], 

och varifrån ingen del av mig försvinner från dig. [---] Men av mina 

tunga bekymmer dras jag åter ned till min verklighet, jag uppslukas av 

vardagen och slipper inte loss” (Augustinus 261; 10.40.65). 
24 Se Starr. Jag understöder därmed Inger Littberger’s hypotes ”att 

omvändelseromanens ursprung står att finna i den religiösa bekän-

nelselitteraturen med Augustinus Bekännelser som utgångspunkt” (27).r
25 Jag lånar titeln på Starrs bok Spiritual Autobiographies.
26 Calvin var en idog läsare av Augustinus. Han refererar till eller 

citerar kyrkofadern över 4000 gånger, och skriver att han skulle kunna

formulera sin dogmatiska trosbekännelse enbart med hjälp av citat 

från Augustinus (Fitzgerald 116-20). Även om Locke inte såg sig som

anhängare av kyrkofadern har nu senast Paul Ricoeur påvisat sam-

banden dem emellan i Minne, historia, glömska 137-50.a
27 För två kompletterande analyser av berättelsebågen, med dess sele-

ktiva urval och icke-sekventiella sammanställning av minnesfragment,

se Abrams och Hartman.
28 Wordsworth, ”Preface to Lyrical Ballads”, i Poems 1: 886.
29 Jag behandlat ytterligare kopplingar mellan Wordsworth, Petrarca 

och Augustinus i artikeln ”Of Mountains and Men”.
30 “[L]ike a number of works by his contemporaries, Wordsworth’s

‘poem on my my own poetical education’ converts the wayfaring 

Christian of the Augustinian spiritual journey into the self-formative

traveler of the Romantic educational journey” (Abrams 591-92).
31 Så benämnt av Wordsworth i sitt förord till 1814 års utgåva av The 

Excursion (Poems 2: 952).
32 Dvs en aktiv själ i kontrast till Lockes empirism, vilken hade defini-v

erat själen som summan av dess sinnesintryck.
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