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Annika Mörte Alling

Från landsbygd till Paris
Rörelser mot en ny värld: Stendhal, Balzac, Flaubert

Städer har alltid haft en viktig roll i litteraturen på olika sätt och också i den 
litteraturvetenskapliga forskningen. I litteraturteorin har nya fält vuxit fram 
med inriktning på platsers och städers betydelse, ofta ur ett interdisciplinärt 
perspektiv, bland annat inom världslitteraturstudier. Geokritiken, lanserad av 
Bertrand Westphal, är ett exempel på ett sådant fält.1 

Det är Paris, eller mera specifikt rörelsen från landsbygd till Paris som 
kommer att vara i fokus i denna artikel, såsom detta tema representeras i tre 
1800-talsromaner förknippade med olika typer av realism: Le Rouge et le Noir 
(Rött och Svart) av Stendhal (1830), Illusions Perdues (Förlorade Illusioner) av 
Honoré de Balzac (1843) och Madame Bovary av Gustave Flaubert (1857). 
Det är egentligen först i 1800-talsromanen som Paris får en betydelsefull roll 
och som storstaden skildras som lockande, som en miljö man vill vara i och fly 
till.2 Under 1700-talet var intresset för Paris svalt; de få skildringar av staden 
som finns är mestadels präglade av en negativ grundsyn. Livet på landsbygden 
var det bästa för individen. Det var då snarare flykten från det urbana som 
tematiserades.3 

Flera aspekter av rörelsen från landsbygd till huvudstad har förstås stude-
rats förut. Georg Lukàcs har till och med betraktat denna rörelse som själva 
grund intrigen i bildningsromanen, som en ”topos”.4 Det finns studier av Paris i 
1800-talsromanen liksom av landsbygden i enskilda författarskap, som Balzacs 
och Stendhals.5 Just Paris har naturligtvis en alldeles särskild status som huvuds-
tad under 1800-talet; det var den moderna civilisationens centrum, hela ”seklets 
huvudstad”6, ”världens axel”7, ”framtidens stad”8. Ändå är ämnet knappast uttömt, 
särskilt inte i förhållande till värdslitteraturfältet och till ny teori om platsens och 
stadens roll. Dessutom har det särskilt varit yttre aspekter av Paris som studerats, 
såsom boulevarder, parker, marknader, kanaler och utsiktsplatser.9 Christopher 
Prendergast negligerar den inre, privata sfären i sin viktiga bok om Paris och 
1800-talet, och studerar varken Illusions Perdues eller Stendhals romaner (de 
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senare har godtyckligt valts bort, tillstår han själv).10 Min studie kommer således 
att fokusera på huvudgestalterna och deras känslor i förhållande till landsbygden 
och föreställningar om Paris. Som vi kommer att se, spelar den litteratur gestalt-
erna läser en betydelsefull roll i överskridandet till den nya moderna världen. 
Denna kortfattade artikel är bara att betrakta som en introducerande reflektion; 
en kommande studie analyserar detta tema mera ingående och inkluderar även 
exempel från andra romaner, huvudsakligen av Balzac och Zola.

Rött och Svart
Alldeles i början av Stendhals Rött och Svart introduceras den lilla provin siella 
orten Verrières, enligt berättaren ”en av de vackraste i Franche-Comté”.11 En 
beskrivning följer av dess vackra vita hus, Doubs och Jurabergens toppar, täckta 
av snö redan från de första kalla oktoberdagarna. Det är med andra ord en riktigt 
idyllisk plats som möter förstagångsbesökaren – från Paris, föreställer sig den 
utomstående berättaren. Men så snart besökaren närmar sig staden störs han 
av oljudet från en spikfabrik och något senare av ägaren till denna, borgmäs-
taren i Verrières, Monsieur de Rênal, vars uppsyn knappast är till mötesgående. 
Därefter får vi möta byns andre mäktige man, Sorel, gammal bonde, lika osym-
patisk som sin rival och därtill mycket snål. Berättaren observerar i Verrières, 
”den mest olustiga despotism”, och han hävdar att ”det är innebörden i detta 
förfärliga ord som gör tillvaron i småstäder outhärdlig för den som levat i den 
stora republiken Paris”.12 

Det är i denna intoleranta miljö som vi till slut finner huvudgestalten i kapitel 
fyra, unge Julien Sorel, som befinner sig på fel plats, upptagen med alldeles fel 
sysselsättning. Han sitter gränsle på sågverkets tak, djupt försjunken i en bok, 
och hör därför inte sin faders arga rop. Sorel slår till sonen hårt två gånger och 
utgången blir närapå dödlig. Faktum är att ingen annan sysselsättning är mera 
motbjudande för denne gamle man, som själv är oförmögen att läsa och skriva: 

– Jaså, din latoxe, du läser alltjämt dina förbannade böcker när du ska vakta 
sågen! […] 
Visserligen var Julien bedövad av det kraftiga slaget och blödde gjorde han 
också, men han hasade sig ändå bort mot sin tillbörliga plats vid sågen. Tårarna 
stod honom i ögonen, fast mindre för den fysiska smärtans skull än för för-
lusten av boken som han älskade.
– Kom ner, din lymmel, får jag tala med dig!13
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Julien är mager, svag och blek, med ”känsliga drag”, ”stora mörka ögon” och 
”kastanjebrunt hår”.14 Han utmärker sig tydligt i denna hårda miljö – även 
bebodd av hans två våldsamma bröder – och hans underlägsenhet inbjuder 
oss att känna sympati med honom. Denna gestaltning av hjälten, och möjli-
gen också hans symboliskt överlägsna position på hustaket, avslöjar på vems 
sida författaren befinner sig, det vill säga inte på de primitiva och trångsynta 
landsortsmännens.15 

Den dyrkade boken (”adoré” i originalet) i passagen ovan är Memorial de 
Sainte–Helene, som utgör Juliens ”Koran”, tillsammans med Rousseaus Bekän-
nelser och Bulletins de la Grande Armée.16 Det är från dessa böcker han får sin 
verklighetssyn och sin dröm om att lyckas, vilket framför allt betyder att komma 
bort från hemorten Verrières som han avskyr (”allt han såg där kylde hans fan-
tasi till is”) och att en dag få bli ”känd av sköna kvinnor i Paris”.17 

Juliens läsning inspirerar honom inte bara att överskrida landsbygdens grän-
ser och andra geografiska och sociala trösklar, den ger honom också kraft att 
förverkliga dessa förflyttningar. Genom att lära sig citera bibeln utantill lyckas 
han få anställning som informator till Monsieur och Madame de Rênals barn, 
och sedan en plats i Abbé Pirards prästseminarium i Besançon. Därefter anställs 
han som personlig sekreterare åt Markis de La Mole i Paris och når till och 
med den högt åtråvärda positionen som älskare åt markisens dotter, Mathilde 
de La Mole, en skön och ytterligt stolt parisiska.

Förlorade Illusioner
Rörelsen från landsbygd till Paris är central även i Balzacs romaner förstås. Paris 
är centrum för konst, litteratur och politik och den uppenbara destinationen 
för individer fast beslutna att lyckas, som Eugène Rastignac och Lucien Char-
don. Madame de Bargeton i Förlorade Illusioner uppmanar Lucien att lämna 
Angoulême och börja ett nytt liv i Paris: 

Det är i Paris, den intellektuella världens huvudstad, som ni kommer att 
vinna era framgångar ! Skynda genast dit ! Låt inte era idéer ruttna bort ute 
i landsorten, sätt er genast i förbindelse med de stora män som representerar 
det nittonde århundradet.18

Som hos Stendhal är förflyttningen från landsbygden starkt betydelseladdad 
symboliskt. Protagonisterna vill nå ett slags allmän tillfredsställelse, ett 
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självförverkligande, liksom indirekt en förståelse för den nya värld som Paris 
symboliserar och inkluderar. Att läsa litteratur är ett viktigt medel för att nå dessa 
mål, och denna aktivitet erbjuder en tröst och mening i sig eftersom landsbygden 
ofta framställs som en inskränkt plats, intellektuellt såväl som emotionellt. Att 
läsa Schiller, Goethe, Lord Byron, Walter Scott, Lamartine och André Chenier, 
bland andra, innebär en källa till lycka för Lucien och hans vän David Séchard 
i den annars dystra och passionslösa omgivningen som domineras av Davids far 
(lika motvillig att förstå poängen med denna aktivitet som fader Sorel). Djupt 
försjunkna i dessa texter glömmer de bort landsbygdens sorger, gråter tillsam-
mans och planerar för en framtid av framgång och berömmelse: ”brinnande av 
kärlek till konst och vetenskap glömde de ögonblickets elände under strävan att 
lägga grunden till sitt anseende.”19 För Lucien innebär denna framtid en ärofull 
författarkarriär  –  i Paris, som Madame de Bargeton övertygar honom om i 
det längre citatet ovan. Madame de Bargeton är själv en passionerad läsare som 
lider av landsbygdens monotoni. Hon avgudar Lord Byron och Jean-Jacques 
Rousseau, och längtar ännu intensivare efter ett liv i Paris än Lucien. Trots 
sina tvivel i början är hon förmögen att realisera detta begär och beger sig till 
huvudstaden tillsammans med Lucien i början av romanens andra del.

Madame Bovary
Även i Madame Bovary framstår landsbygden, i detta fall Normandie, som en 
trångsynt, inskränkt värld som på intet vis tillfredsställer huvudgestaltens begär. 
En viktig skillnad i förhållande till Balzacs och Stendhals roman är förstås att 
Emma själv är en del av den provinsiella miljöns vanlighet och monotoni. Hon 
är inte ett undantag, utan hänger sig åt samma aktiviteter som de flesta lands-
ortskvinnor som drabbats av leda, till exempel läsning av romantiska romaner. 
Som Julien, Lucien och David finner hon en viss tröst i läsandet, om än tillfäl-
lig – det är en av de få aktiviteter som hon kan ägna sig åt – och hämtar sin 
verklighetssyn i böcker som Paul och Virginie och Ivanhoe. 

Olyckligtvis är Emma oförmögen att anpassa sina begär efter verkligheten, 
eftersom hon lider av en patologisk version av ”Bovarysm”, såsom fenomenet 
definierats av filosofen Jules de Gaultier 1902: ”människans förmåga att upp-
fatta sig själv som annorlunda än hon är, och att uppfatta världen som annor-
lunda än den är” (”la faculté qu’a l’homme de se concevoir autre qu’il n’est et 
de concevoir le monde autre”).20 Faktum är att Emma vill mera med sitt liv än 
byborna omkring henne, och så mycket mera än maken Charles Bovary (”han 
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lärde henne ingenting, han visste ingenting, han ville ingenting.”).21 I detta 
avseende kan Emma också anses vara en exceptionell gestalt, trots Flauberts 
intentioner att göra henne ”vanlig” och att författa en roman om ”ingenting”.22 
Det är inte innehållet i drömmarna som är extraordinärt förstås – vanligheten i 
dessa ironiserar Flaubert över hänsynslöst – utan hennes starka tro på dem och 
hennes förmåga att överskrida gränser för att försöka realisera dem, gränser som 
ingen annan av landsortsborna finner möjliga eller ens önskvärda att överskrida. 
Efter giftermålet med Charles, en av få manliga besökarna till faderns gård, 
flyttar hon till Tostes, senare till den större staden Yonville, och försöker sedan 
närma sig Paris på olika sätt, till exempel genom att läsa om det parisiska livet i 
veckomagasin och romaner av Honoré de Balzac och George Sand. Hon köper 
till och med en karta över huvudstaden och går upp och nerför gatorna med 
pekfingret. Emma når aldrig Paris, men besöker ofta den större staden Rouen 
och antar en världsvan storstadskvinnas vanor; hon bär exklusiva klänningar i 
parisisk stil och skaffar älskare: Rodolphe och senare Léon. 

Med tanke på Emmas starka begär och hennes beslutsamhet att realisera 
dem, kan man inte låta bli att fråga sig om hon skulle ha varit förmögen att 
förverkliga sin Parisdröm i en modernare tid, om hon läst andra böcker och 
fått röra sig friare som kvinna, likt Thérèse Désqueyroux, hjältinnan i François 
Mauriacs roman från 1927 med samma namn. Thérèse lyckas frigöra sig från sin 
kvävande situation som landsortshustru i Landerna, reser till Paris till slut, fast 
besluten att där börja ett nytt liv, till och med att följa kurser vid universitetet. 
Faktum är att utan anpassningsproblemet är Bovarysmen en positiv förmåga, 
en konstruktiv kraft, som får oss att ifrågasätta konventioner, sträva framåt och 
upptäcka nya saker. Detta är vad Jules de Gaultier kommer fram till mot slutet 
av sitt omfattande verk Le Bovarysme från 1902.23

Insikter om Paris
Vilka blir då insikterna om Paris för de gestalter som lyckas starta ett nytt liv där, 
om vi tillåter oss att generalisera lite? Hos Balzac är det som regel anpassning 
som gäller för individen. Att lära känna Paris och dess mekanismer kan leda till 
framgång, eftersom individen trots allt är fri, till skillnad från vad som är fallet i 
Zolas värld (där de som en gång hamnat på samhällets botten, som Gervaise och 
Nana, är dömda från början till undergång). För Rastignac är det bara en sak som 
gäller i den nya världen: « Lyckas ! lyckas till varje pris »,24 och att spela spelets 
regler, bli en del av den nya systemet istället för att låta sig förgöras av det. ”A 
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nous deux maintenant!”25 (”/Från och med/ nu är det du och jag”26) säger han i 
den berömda slutscenen i Pappa Goriot, där han står på Père Lachaise-kullen och 
blickar girigt mot det myllrande Paris som breder ut sig nedanför honom. Detta 
utrop kan tolkas som ett uttryck av samarbetsvilja med staden, som en vilja 
att anpassa sig till dess villkor och krafter. Men det kan också tolkas som en 
uppmaning till kamp dem emellan. (Denna tvetydighet finns inte med i svenska 
översättningen av Gunilla Nordlund: ”Nu står striden mellan oss två!”27). Balzacs 
huvudgestalter dras med i det svindlande Paris, ”ett rörligt, virvlande landskap 
präglat av slumpartade möten, snabba transaktioner och ett frenetiskt cirkulerande 
av pengar, varor och kroppar”, av den moderna stadens ”upphetsning”.28 Många 
slukas av storstaden, förgörs av den. « Min stackars syster, Paris är en sällsam 
glupande avgrund », skriver Lucien Chardon till Ève i ett brev.29 

I Gustave Flauberts L’Éducation Sentimentale (Hjärtats fostran) tappar prota-
gonisten fokus och förblir en passiv iakttagare av sin samtid. Frédéric Moreau 
irrar omkring på Paris gator under revolutionen 1848 med bara med sitt hjär-
tas kärlek, Madame Arnoux, i sinnet. Med andra ord är det knappast fråga 
om anpassning här, utan snarare om ett ”förbleknande”, ett ingenting, menar 
Prendergast.30 För Frédéric finns ingenting av den spänning och upphetsning 
som Emma Bovary såg i Paris, och ledan på landsbygden har bytts ut mot leda 
i storstaden. Frédéric uttrycker explicit en önskan om att vara en romanhjälte, 
en Rastignac, men lyckas inte erövra storstaden. 

Hos Stendhal däremot avvisar hjälten världen och framgångsromanen han 
inser att han hamnat i, efter att först ha dragits med i Parisvirveln och varit ett 
ambitiöst offer för det smittsamma begäret att nå social framgång: ”När allt 
kommer omkring tänkte han, är min roman slut […]”.31 Denna avgörande 
reflektion gör Julien Sorel sedan han uppnått allt som en ambitiös romanhjälte 
skulle kunna drömma om, till och med en prestigefull titel, ”M. le chevalier 
Julien Sorel de La Vernaye”, vilken Markis de La Mole ger honom av rädsla för 
skandal sedan Julien gjort dottern gravid. ”Vad bryr jag mig om de andra?” är 
en annan betydelsefull replik från Julien som vittnar om hans omvändelse.32 
Detta avvisande av världen sker på bekostnad av hans liv. 

Slutsatser?
Eftersom denna studie ska genomföras inom ramen för ett interdisciplinärt 
forskningsprogram33, blir det till sist relevant att ställa frågor kring de litterära 
texternas validitet i verkligheten. I vilken mån framställer romanerna något som 
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finns i verkligheten, något representativt, som kan sägas gälla i flera tider och 
på flera platser? Kan de till och med lära oss något nytt om verkliga fenomen? 
Det är förstås svårt att dra slutsatser av de korta observationerna ovan, vilka 
knappast gjort rättvisa åt texternas komplexitet. För det första är det viktigt att 
påpeka att den negativt laddade bilden av landsbygden som källa till frustration 
är huvudgestalternas; romanerna framställer inte denna bild på ett enhetligt 
vis. Vi noterade berättarens beskrivningar av vackra Verrières i början av Stend-
hals roman. Vidare är det knappast så att alla landsortsbor beter sig som Père 
Sorel och hans rival, definitivt inte den varmhjärtade Madame de Rênal. Som 
Andrew Watts har visat både döms och hyllas landsortsbor och deras beteende 
i Balzacs romaner.34 Till och med i Madame Bovary återfinns en positiv syn 
på landsbygden, nämligen Charles’, som är tydligt nöjd med vad den har att 
erbjuda. Även bilden av Paris är förstås komplex. Paris kommer att innebära 
många olika saker för var och en av protagonisterna i upptäckten av ett nytt jag 
och en ny värld. Dynamiken mellan lokala och kosmopolitiska kontexter skulle 
till och med kunna studeras inom den parisiska världen i en enda roman (här 
skulle Zolas romaner definitivt också utgöra ett intressant material). Slutligen, 
när det gäller litteraturen som läses av protagonisterna har denna många olika 
funktioner i romanerna, som Joëlle Gleize har visat.35 

Trots denna mängd perspektiv och betydelser får vi intrycket av att romanerna 
avslöjar något väsentligt om hur människor skulle kunna erfara rörelsen från 
lokala till globala sfärer, från den lilla kända världen, mot den stora moderna, 
okända. En enda gestalt, även då den framställs som exceptionell och instabil 
i sin världssyn, kan ”överföra” viktig erfarenhet till oss läsare. Det faktum att 
relationen mellan fiktion och verklighet är indirekt, som så ofta understrukits 
av teoretikerna36, hindrar inte att sådan känsla av erfarenhet uppstår hos läsaren. 
Huruvida vi är mottagliga för denna upplevelse eller inte har förmodligen att 
göra med känslor – känslor som uttrycks i romanen, i relation till gestalternas 
erfarenheter till exempel, liksom känslor som romanen väcker i oss av olika 
skäl. Kontexten liksom läsarens livserfarenheter spelar en viktig roll förstås, 
men frågan är om inte vissa texter skulle kunna väcka samma typ av känslor 
hos läsare på många skilda platser och i olika tider. Det är därför näranalyser 
av litterära texter bör ha en självklar plats i världslitteraturstudier37; fiktion har 
hög potential att ge oss tillgång till andra människors känslor och erfarenheter 
av verkligheten. Litteratur erbjuder också en unik bild av världen genom att 
den ger oss intrycket av vara allomfattande, genom att den tycks inbegripa så 
många element av verkligheten samtidigt och på så många olika nivåer. Den gör 
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att världen framstår som ”knowable” och ”graspable”, med Caroline Levines’ 
ord.38 En enda roman av Balzac – en enda gestalt gestalt till och med – kan 
tyckas innehålla hela världen. 

Med andra ord – genom att studera rörelserna hos gestalter i franska 1800-tals-
romaner mellan det lokala och det globala, mellan kända, begränsade kontexter 
och större, främmande platser, skulle vi kunna lära oss något viktigt (om inte 
allmängiltigt) om människan i sitt överskridande av gränser och i sitt sökande 
efter mening i en expanderande värld. Vi skulle också kunna lära något om 
individens förhållande till storstaden Paris, och kanske till storstaden generellt. 
Den centrala och ofta kreativa roll som litteraturen spelar för gestalterna i deras 
rörelser får oss också att undra om inte författarna försöker säga oss något om 
betydelsen av att läsa litteratur för vår kapacitet att överskrida gränser, liksom 
för vår förmåga att kunna föreställa oss världen och oss själva som annorlun-
da. Det finns många exempel på denna kreativa typ av läsning i den franska 
1800-talsromanen.39 

I fallen som analyserats kort i denna artikel är inte skälen till gestalternas 
tillflykt till storstaden förtryck, krig eller fattigdom, utan främst ett behov av 
självförverkligande. Paris representerar en ny modern värld, som ger dem helt 
nya möjligheter att realisera detta behov. Flera olika drömmar ingår i detta 
existentiella projekt: att bli framgångsrik, att känna tillhörighet någonstans, 
att finna kärleken, helt enkelt att bli lycklig. 

För att få mera precisa insikter i hur romanerna ”överför” sådana erfarenheter, 
och i vilken mån dessa kan sägas gälla för många människor över tid och rum, 
behövs empiriska studier bland verkliga läsare från varierande sociokulturella 
kontexter, som påpekades i början. Med andra ord vore det naturligt att kom-
binera närläsningar av texterna med studier av deras reception.40 

Noter
 1 Westphal, Bertrand, La géocritique. Réel, fiction, espace (Paris: Minuit, 2007). Se även 

Prieto, Eric, Literature, geography, and the postmodern poetics of place (New York: Pal-
grave Macmillan, 2013).

 2 Dufief, Pierre-Jean. Paris dans le roman du XIXe siècle, (Hatier: Paris, 1994), 4.
 3 Prendergast, Christopher. Paris and the Nineteenth Century (Oxford: Wiley-Blackwell, 

1995), 22.
 4 Prendergast, 40.
 5 Förutom Prendergasts (ovan citerade) bok finns studier av landsbygdens roll i Bal-
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zacs romaner: Nicole Mozets La ville de province dans l’œuvre de Balzac (Paris: Sedes, 
1982) och Andrew Watts, Preserving the Provinces – Small Town and Countryside in 
the Work of Honoré de Balzac (Oxford: Peter Lang, 2007). Landsbygden hos Stendhal 
har studerats av bl.a. Cécile Meynard i Stendhal et la province (Paris: Honoré Cham-
pion, 2005).

 6 Benjamin, Walter, ”The Capital of the Nineteenth Century”, Arcades Project. (Cam-
bridge Mass.: Harvard University Press, 1999.)

 7 Alfred de Vigny, citerad av Prendergast, 16.
 8 Victor Hugo, citerad av Prendergast, 17.
 9 Prendergast, 14.
 10 Prendergast, 32.
 11 Stendhal, Rött och Svart, övers. Tage Aurell (Forum, 1955, uppl 1991), 11.
 12 Stendhal, Rött och Svart, 14.
 13 Stendhal, Rött och Svart, 24.
 14 Stendhal, Rött och Svart, 25.
 15 Den varmhjärtade Madame de Rênal däremot är en helt annan sorts person.
 16 Stendhal, Rött och Svart, 27.
 17 Stendhal, Rött och Svart, 31.
 18 Balzac, Honoré de, Förlorade Illusioner, övers. J. Gunnarsson (Uddevalla: Niloe, 

1971), 159.
 19 Balzac, Förlorade illusioner, 21.
 20 Gaultier, Jules de, Le Bovarysme – Essai sur le pouvoir d’imaginer (Paris: Société du 

Mercure de France, 1902), 10 (svensk översättning min). 
 21 Flaubert, Gustave, Madame Bovary Landsortsseder, övers. Anders Bodegård, (Falun: 

Albert Bonniers Förlag, 2013), 63.
 22 Under den period som Flaubert författade Madame Bovary, skrev han till Louise 

Colet att han ville skriva en bok om ”ingenting”, nästan utan ämne, vars styrka skulle 
finnas i stilen, eftersom han menade att de vackraste verken var dem utan innehåll 
(Brev till Louise Colet den 16 January 1852, i Flaubert, Correspondance, Gallimard, 
Folio Classique, 1998, 156).

 23 Med andra ord citeras Jules de Gaultier felaktigt i de flesta encyklopedier och ord-
böcker; det som betraktas som hans definition av Bovarysmen är taget från den 
inledande diskussionen om Emma Bovary vilken senare i boken tar en ny vändning. 
Han ändrar då sin definition och drar slutsatsen att Bovarysmen är en nödvändig 
mänsklig kapacitet och att Emmas fall är en patologisk version av denna kapacitet: 
”La faculté départie à l’homme de se concevoir autre qu’il n’est, en tant que l’homme 
est impuissant à réaliser cette conception différente qu’il se forme de lui-même.” (Män-
niskans förmåga att betrakta sig själv som annorlunda än hon är, då hon är oförmögen 
att realisera denna annorlunda bild som hon skapar av sig själv.” Gaultier, Le Bovarysme, 
108. Egen översättning). För en mera detaljerad diskussion, se Alling Mörte, Annika, 
”Le bovarysme et le désir triangulaire. Deux théories sur l’être humain appliquées à 
la littérature” in Jules de Gaultier Le Bovarysme La psychologie dans l’œuvre de Flau-



134

annika mörte alling

bert. Suivi d’une série d’études réunies et coordonnées par Per Buvik (Paris: Éditions du 
Sandre, 2007), 231–250.

 24 Balzac, Honoré de. Pappa Goriot. Översättning av Gunilla Nordlund. Stockholm: 
Natur och kultur, 1975, 113.

 25 Balzac, Honoré de, Le Père Goriot, Paris: Gallimard, collection Folio classique, 1971, 
367.

 26 Egen översättning.
 27 Balzac, Honoré de, Pappa Goriot, s. 287.
 28 Prendergast, 15
 29 Förlorade illusioner, 213.
 30 Prendergast, s. 41.
 31 Stendhal, Rött och Svart, 445. För en mera ingående analys av detta smittsamma, 

”mimetiska begär” i Stendhals romaner och hur det fungerar enligt René Girards 
modell, se Annika Mörte Alling, Le désir selon l’Autre. Étude du Rouge et le Noir et 
de la Chartreuse de Parme à la lumière du ”désir triangulaire” de René Girard. Lund: 
Studentlitteratur 2003.

 32 Stendhal, Rött och Svart, 474.
 33 Programmet ”Cosmopolitan and Vernacular Dynamics in World Literatures” är 

finansierat av Riksbankens Jubileumsfond för perioden 2016–2021 och samordnas 
av Stefan Helgesson, Stockholms universitet. Se worldlit.se.

 34 Watts, Preserving the Provinces, 24.
 35 Gleize, Joëlle, Le Double Miroir. Le livre dans les livres de Stendhal à Proust (Paris: 

Hachette Supérieur, 1992). Som Gleize visar, har litteratur och böcker många olika 
funktioner i romaner av Stendhal, Balzac och Flaubert, till exempel helt enkelt att 
förstärka den realistiska effekten, såsom objekt bland andra verkligt existerande objekt. 
Särskilt denna funktion diskuteras i hennes studie. 

 36 Se till exempel Michael Riffaterre, ”The Referential Fallacy”, in Columbia Review 57 
(1978): 21–35.

 37 Världslitteraturstudier domineras idag av en motsatt form av ”avståndsläsning”, ”distant 
reading” såsom Franco Moretti uttryckt denna läsart, till exempel i ”Conjectures on 
World Literature”, New Left Review 1, January-February (2000).

 38 I artikeln ”How to make worlds” (in Public Books, http://www.publicbooks.org, 
11 Jan 2016), diskuterar Caroline Levine denna världsskapande (”world-making”) 
funktion hos narrativer och konstverk i allmänhet, inspirerad av Martin Heidegger, 
Pheng Cheah och Mark Seltzer. Liksom dessa teoretiker, är Levine kritisk till det 
alltför stora fokuset på världen som geografisk plats i världslitteraturforskning; andra 
dimensioner av världen behöver få större plats i denna, till exempel tid. De litterära 
texterna själva måste också studeras i större utsträckning, eftersom litteratur hjälper 
oss att greppa världen i tiden, i dess tillblivelseprocess, ”as it comes into being”.

 39 Även om litteraturen som läses av gestalterna i den franska artonhundratalsromanen 
ofta vilseleder dem, är deras läsning framför allt kreativ, som Gleize påpekar (Le Dou-
ble Miroir, 114–115.). Detta är dock en aspekt som hon inte analyserar närmare. 

 40 I en annan studie jämför jag hur Stendhal mottagits i Kina, Japan, USA och Skan-
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dinavien fram till idag, med förankring i närläsningar av författarens texter. Sådana 
studier av Stendhal i ett globalt sammanhang har inte gjorts förut. Jag vill försöka 
identifiera vad det är i Stendhals texter som uppfattats som relevant över tid och rum. 
Det är viktigt att försöka förklara sådan ”relevans” hos en författare för studenter och 
andra läsare. Att hänvisa till kanontillhörighet räcker inte, för sådan är aldrig given 
över tid. 
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