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Bevezetés
Manapság

sok

támadás

éri

a

humán

tudományokat,

nem

kevésbé

az

irodalomtudományt. Az utóbbi évtizedek természettudományos fölénye azt az érzetet
keltheti a közvéleményben, hogy a humán tudományok nem bírnak kézzelfogható
haszonnal,

következésképpen

tökéletesen

felesleges

időtöltések,

főként

ha

szembeállítjuk azt olyan fontos törekvésekkel, mint például hogy gyógyszert találjunk
egy halálos vírusra, vagy kimenekítsük az országot és a világot a gazdasági válságból.
Ilyen nagy horderejű kérdések mellett igazán lényegtelennek tűnik azon gondolkodni,
hogy kell-e vajon például Svédországban irodalmi kánon, és hogy egyáltalán, mennyire
jó az bármelyik nemzetnek, ha iskoláiban egy hivatalos lista alapján tanulják a diákok
az irodalmat.
Hiba lenne azonban ilyen szűk keretek között vizsgálni a kérdést. Szövegalapú
világban élünk, mindent a szövegek ilyen vagy olyan formája határoz meg: ebben a
szövegközpontú társadalomban és korban az írásnak hatalmas, a nyugati civilizáció
számára megkerülhetetlen szerepe van. Minden, ami megjelenik, hozzáférhető lesz, és
ekképpen az emberek elolvassák vagy elolvashatják, formálja a gondolkodásukat, és
ezáltal a közös gondolkodást is. Közel sem mindegy tehát, hogy mit kell kötelezően
elolvasni a diákoknak, és közel sem mindegy, hogy egy adott csoport mit tart annyira
fontosnak, hogy azt másokkal is megismertesse. De kik azok, akik döntenek erről a
listáról, és, nem kevésbé fontos módon: miért éppen azokat a műveket választják ki,
amelyek végül bekerülnek az irodalomkönyvekbe?
Svédországban hosszú évtizedek óta nincsen egységes irodalomlista az általános- és
középiskolákban; az irodalomkönyvek konkrétan nem határozzák meg, milyen műveket
kellene olvasniuk a diákoknak. A döntés ekképpen nem az állam vagy az oktatók,
hanem – látszólag – végső soron a diákok kezében van. Ez a hozzáállás alighanem
különösnek tűnhet nekünk, egy olyan országban, ahol a kötelező olvasmányoknak régi,
nagy hagyománya van; felmerülhet például a kérdés, hogy mennyiben ismerheti meg
saját nyelvét és kultúráját az a svéd fiatal, aki zsenge korától fogva maga dönthette el,
hogy milyen könyveket olvas el, vagy egyáltalán: elolvas-e valamennyit iskolai
tanulmányai során. Részben éppen ez az aggodalom indította Cecilia Wikströmöt, a
svéd Liberális Néppárt egyik politikusát, hogy 2006 nyarán javaslatot tegyen egy
egységes svéd irodalmi kánon kidolgozására. A javaslat azonnali vitát váltott ki:
politikusok, irodalomtudósok, újságírók, írók és művészek szóltak hozzá a Dagens
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Nyheter c. napilap hasábjain keresztül, hogy pro és kontra elmondják érveiket.
Wikström felvetése már csak az időzítés miatt is pikánsnak nevezhető: a javaslat
ugyanis csupán néhány hónappal előzte meg a 2006-os svédországi parlamenti
választásokat, amely körülményt pedig nem kevés alkalommal emlegették fel a vita
során, egyértelműen politikai színezetet adva ezzel a javaslatnak. Az indítványból végül
nem született konkrét, kézzel fogható könyvlista, ám a témában azóta megjelent számos
könyv és cikk azt bizonyítja, hogy Wikström a társadalom egyik érzékeny pontjára
tapintott rá.
A Svédországban újonnan támadt érdeklődés (legyen az akármilyen előjelű) érdekes
és értékes adalékokkal szolgálhat nekünk a kanonizáció természetéről és a választás
folyamatáról általában. Azt gondolhatnánk, hogy Svédország ebből a megközelítésből
olyan ország, amely, mivel az iskolákban nincsen hivatalos közös lista a legfontosabb
művekről, a kanonizáció ideológiáját tekintve szűz – vagy legalábbis szűzebb – terület.
Ám a helyzet az, hogy Svédországban a konkrét kánon iránti, látszólag lagymatag
érdeklődés ellenére évtizedek óta állandó vita zajlik, még ha nem is mindig emelkedik
ez olyan magas társadalmi szintre, mint 2006-ban tette. Ilyen módon viszont a
svédországi kánonvita tanulmányozása segíthet nekünk abban, hogy megérthessük egy
nyugati nemzeti kultúra működési mechanizmusát, és ezen keresztül jobban
megismerjük saját kultúránkat és gondolkodásunkat is.
Az értekezés első része általános kanonizációelméleti kérdésekről szól. A
legfontosabb művek kiválasztása az utóbbi időben népszerű kutatási területté vált, ám
az, hogy milyen módon közelítenek ehhez a tárgyhoz, országonként jelentős eltérést
mutathat. A bevezető részben a hangsúly legfőképpen a nemzetközi kutatási
eredményeken van; a svéd kanonizációs szakirodalom a harmadik részben lesz vizsgálat
tárgya.
A második részben a kánonalkotás általános problematikája kerül terítékre,
kitekintéssel a Svédországban 2006-ban támadt vitára, valamint arra, hogy kinek milyen
szerepe (és érdeke) lehet a kánon formálásában és fenntartásában. Hányféle és milyen
kánon létezhet mégis egy olyan országban, ahol nincsen általános és középiskolai
kötelező szépirodalmi olvasmánylista? Tanulmányozásra kerül továbbá az, hogy miként
viszonyulnak a svédek általában a kánonokhoz, mit értenek alatta; és hogy ehhez képest
milyen területen érzik teljesen természetesnek egy felsőbb hatalom által előre
meghatározott lista jelenlétét, és milyen területen nem.
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A harmadik részben az elmúlt évek kanonizációs vitája kerül terítékre a svéd
szakirodalom perspektívájából, azaz hogy milyen könyvek jelentek meg ebben a
témában Svédországban (általánosságban az elmúlt évtizedekben is, de főként a 2006-os
vita után), milyen megközelítésből íródtak ezek a szakirodalmi művek, és hogy ezekből
milyen kép rajzolódik ki a svéd kánonról illetve a társadalomról általában.
A negyedik rész a svéd könyvkiadókkal és könyvkiadással foglalkozik, és azzal,
hogy milyen a könyvkiadás svédországi rendszere. Az összes kiadott könyv
tulajdonképpen egy hatalmas kánon részét képezi, ilyen módon pedig értelme van
megvizsgálni, ha nem is szélsőségesen részletekbe menően, hogy miként épül fel a svéd
könyvkiadás és a kiadók rendszere.
Az ötödik részben két nagy uralkodó svéd kánon kerül górcső alá: az egyik egy
„összkánon” az elmúlt öt évtized megjelent irodalomtörténetei alapján, amelyek, ha az
iskolai irodalomoktatásra közvetlenül nem is voltak hatással, mégis megjelentek és
ekképpen indirekt módon formálhatták a köztudatot, és amely tehát egyfajta történeti
szempontból közelíti meg a kérdést. A másik egy jelenkori (és éppen ezért jóval
képlékenyebb) kánon vizsgálata lesz: az irodalmi díjra jelöltek illetve díjazottak köre,
akik már csupán a jelöléssel is publicitást nyertek, és legalábbis egy rövidebb időre
bekerültek a köztudatba. Ezek a szerzők és könyveik ugyan még „nem állták ki az idő
próbáját”, mégis részévé váltak egyfajta kanonizációs folyamatnak, amelynek keretén
belül az adott könyvet egy intézmény beemelte a „magas irodalom” exkluzív körébe,
lehetőséget adva neki ezáltal a fennmaradásra.
A hatodik rész a befejezésé és a konklúziók levonásáé: milyen ideológiák mozgatják
a kánont, milyen indítékok lehetnek egy-egy szerző vagy mű kiemelésében? Kik azok,
akiknek beleszólásuk lehet a kánon formálásába és milyen módon tehetik ezt meg?
Milyen típusú hatalomra van szükség hozzá? És vajon látható-e valamilyen összefüggés
a kiválasztott művek között?
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I. Elméleti alapvetések

1. A kánon szakirodalma
Irodalmi kánonról és a kanonizáció folyamatáról írni népszerű dolog – legalábbis mára
azzá vált: a kanonizáció szakirodalma igen sok folyóméternyi helyet foglalna el egy
képzeletbeli tudományos könyvtárban. Elegendő egyetlen, irodalmi kanonizációról
szóló könyv bibliográfiáját megnézni, máris láthatjuk, hogy az irodalomtudomány
nemzetközileg ismert és kevésbé ismert neveivel fémjelzett monográfiák és
gyűjteményes kötetek tucatjai sorakoznak oldalakon át. Ehhez a sok szakirodalomhoz
képest alighanem meglepő arra gondolni, hogy a magyarországi szakirodalmat
közelebbről megvizsgálva úgy tűnik, mintha viszonylag fiatal tudományágról volna szó.
Nézzük meg például a frissnek számító, 1993-tól kiadott Magyar Nagylexikon 10.
kötetének (2000) kánon címszavát; itt a következőt olvashatjuk:
kánon <gör. ‘mérték’, ‘szabály’>: 1. általános értelemben irányadó mérték, kötelező minta,
szabály, ill. ezek gyűjteménye, jegyzéke.
2. canon: (vall) a →Bibliára vonatkozóan olyan ó- és újszövetségi szent iratok gyűjteménye,
amelyeket isteni kijelentés (inspiráció, ihletettség) alapján keletkezettnek, Istentől sugalmazottnak
fogadtak el; a hívő ember életére, hitére nézve normatív jelentőségűek, az igehirdetés textusául,
alapigéjéül szolgálnak (ellentétben pl. az apokrif iratokkal). Ezek együttesét részben a zsidóság
(Ótestamentum), részben a kereszténység zsinatokon határozta meg (így többféle ~ keletkezett,
→deuterokanonikus, →protokanonikus). – Minden egyházi előírás, rendszabály, zsinati végzés,
határozat (a prot. egyházak 16–19. sz.-i gyakorlatában, szóhasználatában is), később különösen a
világi törvényektől való megkülönböztetésül (pl. ~jog). – A II. vatikáni zsinat előtt canon actionis:
az áldozatbemutatás szabálya. A Sanctustól a Miatyánkig terjedő rész. Ma eucharisztikus ima. – A
római és keleti egyház által elismert szentek sorozata.
3. az ikonfestés szabályai.
4. (zene) többszólamú zenei szerkesztésmód, amelyben a szólamok különféle szabályok szerint
utánozzák (imitálják) egymást. A ~ előadói utasítása meghatározhatja a szólamok számát
(leggyakoribb a 2–4 szólam), belépésük helyét, hangközviszonyukat, de utalhat dallami, ritmikai,
metrikai sokszínűségükre is. A rejtvény~ban (utasítás híján) az előadóknak kell megkeresniük a
megfejtést. A kettős ~ban szólampár dallamait imitálja legalább két további szólam. A
mintadallam irányát az imitáló szólam követheti rák-, tükör- v. ráktükör fordításban.1

A köznyelvben alighanem a negyedik, zenei jelentés a legelterjedtebb, minden
bizonnyal annak is köszönhetően, hogy a zenei kánon minden életkorban jelen van,
egészen fiatal korunktól kezdve találkozhatunk vele, ellentétben mondjuk a kánon
vallási jelentésével, ami viszont kifejezetten speciális tudást vagy legalábbis érdeklődést
igényel. A különböző jelentések ebben a szócikkben egyetlen ponton találkoznak: a

1

Forrás: Magyar Nagylexikon Online, www.lexikon.hu; olvasva: 2013-06-03; kötetben: Magyar
nagylexikon / [... Élesztős László főszerk.] ; [szerk. Barabás Éva et al.] ; [kész. az Akadémiai Kiadó
Magyar Nagylexikon Szerkesztőségében]. Megjelenés: Budapest : Akad. K., 1993-2004; ’kánon’ szócikk:
10. kötet, Ir-Kip, 2000, 512-513. p.
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kánon szó eredeti jelentésének megfelelően mindegyik lényege a „követendő szabály”:
egy minta vagy előírás mindenkire érvényes mivolta, amelyet feltétlenül követni kell.
Ebből a felsorolásból azonban látványosan hiányzik az irodalmi dimenzió, hiszen a
szó általános értelme (1-es pont) túl sok mindent lefed ahhoz, hogy az irodalmi kánon
jelentésrétegeit és problematikáját kifejezze. Legközelebb a kánon vallási értelmének
elsőként felsorolt főbb jelentése áll hozzá, a szent iratok gyűjteménye – maga az
irodalomtudomány is innen vette kölcsön saját használatra ezt a szót. Egy irodalmi
perspektívából nézve a kánon az a könyvlista, amelynek tagjait „mindenkinek kötelező
elolvasni”, és amelyet nem illik megkérdőjelezni: tehát ebben az értelmében szent
szövegeknek minősülnek.
Itt kezdődnek azonban a problémák. A zenei kánon művészi értékét és
élvezhetőségét éppen a pontos, szabályokat betartó ismétlés adja, a hangsorok hű
visszaadása

bizonyos

időbeli

és/vagy

módbeli

eltéréssel;

a

vallási

kánon

szabályrendszerének feje és felügyelője nem kisebb személy, mint maga az Isten (ahogy
legalábbis az ő nevében ténykedő földi helytartók állítják) – az irodalmi kánon azonban
ellenáll az efféle értelmezéseknek. Az irodalmi kánon egyik legnyilvánvalóbb és éppen
ezért legvizsgálhatóbb manifesztációja az iskolai kánon, tankönyv és szöveggyűjtemény
formájában. Amíg mi magunk iskolába járunk és egy tankönyv alapján tesszük
magunkévá a „világirodalom legfontosabb műveit”, akármennyire is kedvünk támad
megkérdőjelezni néha e kánon hitelességét, többnyire kevéssé tesszük fel a kérdést,
hogy voltaképpen ki is alkotta meg számunkra ezt az olvasmánylistát. Egy-egy műről
természetesen meglehet a magunk személyes lesújtó véleménye, de kanonikus
mivoltához nem férhet kétség – ebben az esetben ugyanis iskolai előmenetelünk bánja.
Az iskolai kánont egyszerűen követni kell, nem pedig beleszólni, újrateremteni,
megváltoztatni, bármiféle módon lázadni ellene: minden úgy jó benne, ahogy van. De
vajon valóban így van ez, minden esetben? Zenei kánon ellen lázadni értelmetlen,
vallási kánon ellen lázadni blaszfémia, az irodalmi kánon ellen azonban – nos, és éppen
ez adja a helyzet komplex mivoltát, az irodalmi kánon elleni lázadás már nem ilyen
objektíven meghatározható, már csak azért sem, mert maga az irodalmi kánon sem
objektív. A kánon és olvasó közötti összeütközések lehetséges dimenzióira az értekezés
folyamán többször kitérünk még.
De térjünk vissza a kánonkutatás történetéhez. A Magyar Nagylexikon szócikke tehát
nem tartalmaz semmit, még csak utalást sem a szó irodalomtudományi jelentésére,
aminek egyik lehetséges magyarázata az, hogy a kánon mint kutatási terület, legalábbis
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ami a magyar terepet illeti, fiatalabb e szócikknél. Hogy feltérképezzük a magyar
kutatási helyzetet, az Országos Széchényi Könyvtár online katalógusához fogunk
fordulni.2
Némiképp érdekes, hogy milyen gyérnek is tűnik első pillantásra ez a szakirodalom.
A ’kánon’ tárgyszóra rákeresve az OSzK online katalógusa irodalmi találatot egyet sem
hoz: a tárgyszó zenei jelentésben fordul csupán elő. A ’kanonizáció’ mint tárgyszó
lehangoló módon egyáltalán nem létezik; akkor javul valamit a helyzet, ha a
’kanonizáció’ kulcsszóra az összes mezőben keresünk rá, ekkor ugyanis nyolc találatot
is kapunk. Ebből a nyolc találatból mindössze három teljes kötet, (a ’kanonizáció’
kulcsszót természetesen a címben találhatjuk meg mindegyik esetben), a maradék öt
csupán cikk, nem önálló kötet. A három teljes kötetből azonban jelen tanulmány
számára a legátfogóbbnak ígérkező record a következő:
Irodalmi kánon és kanonizáció / [vál., szerk. és az előszót írta
Rohonyi Zoltán] ; [ford. Beck András et al.]. - Budapest : Osiris
: Láthatatlan Kollégium, 2001 Gyula : Dürer. - 288 p. ; 25 cm. (Szemeszter)
Ha a könyv teljes nézetét nézzük, azt tapasztaljuk, hogy a bibliográfiai leírásban
semmiféle tárgyszó nem szerepel; és az ETO besorolás is csak két nagy csoportra mutat:
894.511 Magyar irodalom, illetve 82.01 Irodalmi esztétika; Az irodalom bölcselete. Ez,
főként pedig a tárgyszó teljes hiánya arra enged következtetni, hogy a kanonizáció mint
fogalom és mint jelenség nem olyan elterjedt a köztudatban, vagy drasztikusabban
fogalmazva nem tűnik elég jelentősnek, elég értékesnek ahhoz, hogy külön tárgyszót
kapjon a nemzeti könyvtár adatbázisában: a magyar irodalmi és kulturális
diszkurzusban, úgy tűnik, az irodalomtudomány ezen részterületét nem kanonizálták.
Mivel a kánon és kanonizáció életünk központi kulturális jelensége – és a „kulturális”
szót jelen esetben a lehető legtágabb jelentésében kell értenünk, amint arra hamarosan
bővebben is kitérünk –, legalábbis meghökkentő, mennyire kevéssé van jelen az a
fogalom a köztudatban (márpedig a könyvet katalogizáló könyvtáros a művelt köztudat
megtestesítője), miközben a fogalom sokkal semlegesebb, veszélyes töltet nélküli
párját, a „válogatás” szót igen gyakran használjuk. A válogatás fogalmához azonban
ritkán

kapcsolunk

problematikát,

és

többnyire

rögtön

kifejezzük

vele

szubjektivitásunkat: a boltban kiválogatom a legszebb almákat, kiválogatom az engem
2

Forrás: http://nektar1.oszk.hu/librivision_hun.html, olvasva: 2013-06-04
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már nem érdeklő könyveket és elviszem az antikváriumba, kiválogatom azokat a
ruháimat, amiket még fel tudok venni, a tévéműsorból kiválogatom az engem érdeklő
műsorokat; vagyis csupa olyan dolgot teszek, ami az én saját személyes
komfortérzetemet segíti elő, illetve ami által én magam, hitem szerint, a kívánt irányba
terelhetem az életemet. A válogatás természetes folyamat – nem kérdőjelezzük meg a
létjogosultságát.
Ritkábban gondolunk ugyanakkor arra, hogy egyrészt milyen elvek alapján
válogatok, másrészt ki és milyen elvek szerint válogatta ki nekem azt a mennyiséget és
azt a minőséget, amiből én azután kiválogatom a magamét. A tévéműsor nem égből
érkezett adomány, ami mindenki számára ugyanúgy jelen van. A megfelelő
tévécsatornáknak valaki először engedélyt adott a működésre, aztán egy szolgáltató cég
belevette azt a csomagjába, aztán valaki kidolgozta a heti műsort – abból, ami a
csatorna rendelkezésére állt, nem utolsósorban pénzügyi szempontból. Amiből az egyén
válogat, szubjektíven, problematizálatlanul, az egy sokszoros válogatás eredménye,
vagyis a lehetséges programoknak csak elenyészően kicsi hányada áll végül
rendelkezésre, amiből mindenki kiválaszthatja a magáét; az átlagnéző illúziója mégis
az, hogy szabadon dönt arról, hogy milyen műsort néz meg a tévében. És ez még csak
egyetlen apró rész volt a sok lehetséges válogatásból: a sort az életünkben megjelenő
válogatásokról és válogatási mechanizmusokról még hosszan lehetne folytatni. Mint
láthatjuk tehát, a válogatás mindennapi jelenség, és csak igen ritkán problematizált; a
kanonizáció azonban, a válogatás kimondottan és bevallottan intézményesített formája,
a jelek szerint nem része a közgondolkodásnak.
Azt is hozzávéve, hogy Magyarországon létezik előre kiválogatott, iskolai irodalmi
kánon, még meglepőbb lehet az OSzK által prezentált kánon-szakirodalom soványsága.
Összehasonlításképpen megjegyzendő, hogy a svéd nemzeti könyvtár, a Kungliga
biblioteket online adatbázisában3 a ’kanon’ tárgyszóra hat darab tisztán irodalmi
találatot ad csak a svéd nyelvű könyvek között; a ’litterär kanon’ tárgyszóval pedig
ugyan csak egyetlen svéd nyelvű könyvet találunk (Harold Bloom The Western Canon
című könyvének fordítását), minden más nyelven azonban további huszonnyolcat; és
már a tárgyszó léte is jelzi, hogy az irodalmi kánon Svédországban igenis létezik mint
elismert tudományos fogalom.4 A magyar és a svéd kanonizációs szakirodalom
3

Forrás: http://www.kb.se, olvasva: 2013-06-04
A svéd kanonizációs szakirodalmat az értekezés egy későbbi részében fogjuk alaposabban megvizsgálni
és elemezni.
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hozzáférhetőségét és felkutathatóságát azért kellett előzetesen feltérképezni, mivel bár
az értekezés a svéd kanonizációról szól, azonban Magyarországon, magyar szempontból
készül, így óhatatlanul is rányomja majd a bélyegét a svéd helyzet elemzésére a magyar
kanonizációs hagyomány és a magyar szakirodalom és tudományos diszkurzus – vagy
éppen annak hiánya.
De térjünk vissza a Magyarországon elérhető szakirodalomhoz, közelebbről a Rohonyiféle műhöz; az ugyanis címe (szerepel benne a kánon és a kanonizáció szó is, tehát a
téma iránt érdeklődő ember tárgyszó híján is könnyen rátalálhat) és gyűjteményes
mivolta miatt is (a témával még csak ismerkedő olvasó várakozása az, hogy a
legfontosabb szakszövegeket prezentálják neki egy kötetben) centrális lehet.
A könyv Rohonyi Zoltán előszavával kezdődik, melyben megkísérli nagyvonalakban
meghatározni a kánon fogalmát, annak hatásmechanizmusát. Nincs könnyű dolga, mivel
– ahogyan a cikkből lassanként kiderül – a kánonkutatás sokkal nagyobb
szakirodalommal rendelkezik és sokkal népszerűbb kutatási terület, semmint azt
Magyarországról, a magyar könyvkiadás és közéleti diszkurzus felől nézve látni
lehetne. A kánon az ő megfogalmazásában „szövegek, szerzők, beszédmódok, műfajok
halmaza”, valamint „a kiválasztásukat meghatározó kommentár és az önállósuló
értelmezés szerves rendszere”.5 Hangsúlyozza továbbá azt is, hogy a kánon
rugalmasságát felváltotta az az elv, hogy szükségképpen csupán kevés számú szerzőt
vehetünk bele a kánonba6 – maga Rohonyi nem foglal állást ebben a kérdésben, de
példáiból érezhető, hogy egyetért ezzel a megállapítással. A kánon, emeli ki,
természetéből fakadóan valamifajta közvetítéssel jön létre, nem pedig önmagától
alakul;7 ami viszont felveti azt a kérdést, hogy miként történik egy-egy szerző
beemelése a kánonba. Összefoglalásképpen megjegyzi, hogy „[olyan komplex
kánonfogalommal dolgozunk], amely olvasási ’előírást’, értéket, folyamatos változást és
a tradícióhoz való újraértelmező viszonyt tételez fel”.8 Úgy tűnik, mintha Rohonyit
frusztrálná ez a komplexitás; alighanem ez a mai ember betegsége, aki mindent a lehető
legkevesebb vagy legkisebb alkotóelemre szeretne leegyszerűsíteni, és abból próbálná
meg újra felépíteni a világot.

5

Rohonyi, p. 8. (kiemelés Rohonyitól)
Rohonyi, p. 10.
7
Rohonyi, p. 12.
8
Rohonyi, p. 13.
6
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A kötet két nagy részre oszlik: az első a kánon fogalmát történetileg tisztázni kívánó
cikkek gyűjteménye, a második pedig a kánonkérdés aktuális problémáit tárgyalja. A
szerkesztői válogatás célja minden bizonnyal a kérdés komplexitásának bemutatása, de
az is, hogy a kötetbe csupán azok kerüljenek bele, akik a téma elismert szakértői: csak
ekképpen válhat hitelessé a kötet mint szakirodalom, illetve Rohonyi Zoltán mint
szerkesztő.
A könyv első (történeti-fogalmi) részét Jan Gorak nagyívű, mintegy hetvenoldalas, A
modern kánon létrehozása. Egy irodalmi eszme teremtése és válsága című cikke nyitja,
melyben a kánon szó- és jelentéstörténetét veszi górcső alá, egészen a mai kánonvitákig.
A kánon három jelenlegi jelentése az ő meghatározásában: 1. oktatói útmutató; 2. norma
vagy szabály; 3. az alapvető auktorok jegyzéke,9 tehát egyfajta mérce és mérték; ebből
következően olyasvalami, ami többé-kevésbé állandó. Másrészről viszont a kánont
annak kutatói a történelem folyamán „olyan örökölt szabály- és gyakorlatrendszernek
tekintették, amit bővíteni, finomítani, és általában fellazítani kell”,10 ilyen minőségében
viszont egyértelműen tűri a változtatást. A szó klasszikus jelentése sem egységes tehát:
részben örök, pontos és megjósolható valamit láttak benne, amelyek olyan
remekműveket írnak le, amelyeket tanulmányozni és másolni kell,11 részben pedig
olyasvalamit, ami rugalmas,12 tehát aminek tartalmáról folyamatosan vitatkozni kell. Az
a gondolat, mely szerint a kánon rugalmas, már Arisztotelésznél megjelenik, mondván,
hogy a kánon olyan eszköz, amely maga is formálódik az anyagok által, amelyeket
alakít;13 ugyanakkor Arisztotelész szerint mérlegelés és szabályozás szerint élünk14 –
ami viszont azt is jelenti, hogy Arisztotelész olvasatában feltétlenül létezik egy olyan
kánon, amely magát az életet alakítja. Ennek a kánonnak a tartalmát illetve működési
mechanizmusát megállapítani egységesen lehetetlen: a különféle felfogások alapján a
kánon lehet ihletett, istenadta vezérfonal, emberi érzések váltakozó sora, írott tanítások
gyűjteménye, a vitathatatlan tökéletesség tárháza, esetleg a tárgyalás alapja.15 Abban
nagyjából egyetértés uralkodik, hogy alapvető funkció a szabályozás – de kérdés, hogy
mi alapján történik ez a szabályozás, elsajátítható-e avagy belülről fakad stb.;16 maga
Euripidész úgy látta, hogy a kánon közös, működésében azonban sem nem uniformizált,
9

Gorak, In: Rohonyi, p. 17.
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14
Ibid.
15
Gorak, In: Rohonyi, p. 25.
16
Ibid.
10

10

sem nem kiszámítható.17 Mint e példákból is láthatjuk, a kánon már az ókori
tanulmányozók gondolkodásában is jelen volt, működési mechanizmusa azonban
legalább annyira rejtve maradt, mint maga a világé, annyira nem tudtak egyetértésre
jutni benne.
A keresztény vallás térnyerésével aztán új értelmet nyer a kánon: fogalma
összekapcsolódik az isteni igazságokkal; az emberiből istenivé változik.18 Ezen a
ponton könnyű felismerni saját korunk kánonterminológiájának önellentmondó
összetettségét; hiszen a kánont, a kanonikus műveket szeretjük öröknek és
tévedhetetlennek tartani (isteni aspektus), továbbá azzal is egyetértünk, hogy a
kanonikus művek egyfajta mértékként szolgálnak a nem kanonikus művek számára
(klasszikus görög szemlélet); azzal kapcsolatban azonban, hogy ez a kánon rugalmas-e,
tehát nyitott, mint Arisztotelésznél, avagy zárt, mint Ágostonnál,19 továbbá hogy
működésének miféle mechanizmusai lehetnek abban az esetben, ha ez a kánon nyitott,
nincsen egyetértés, amint azt hamarosan látni is fogjuk.
A kánon irodalmi vetületének komoly hagyománya ellenére a szó irodalmi jelentése
sokáig nem tükröződik vissza a szótárakban; mint Gorak megjegyzi, sem Johnson, sem
Diderot szótárában nem találunk erre utalást, legfeljebb csak a vallásira.20 És, mint
láttuk, jóval Johnson és Diderot után sem láthatjuk annak nyomait, hogy a fogalom utat
tört volna magának a lexikonok szócikkei közé.
Lassan

azonban

közeledünk

Gorak

cikkében

saját

korszakunk

és

saját

kánonproblémáink tárgyalásához. A nemzeti irodalmi kánon az Egyesült Államok
esetében jól láthatóan egy nemzeti identitás keresése és a nemzet történetének
megírása,21 ebben a formájában pedig egyre aktuálisabbá válik a kánon mint fogalom
tisztázása és működési mechanizmusainak feltérképezése. A kánon nem egy absztrakt
jelenség többé, nem is feltétlenül kizárólag vallási jelenség, hanem egy olyan
könyvlista, amely, ha megfelelő személyek körültekintően válogatják össze,
hozzájárulhat egy közösség összetartásához. A kérdés ezen vetületében azonban már
ütközik a kánon két különböző szemléletmódja: deskriptív legyen-e, amely leírja egy
nemzet nagy irodalmi alkotásait, avagy normatív, amely előírja bizonyos művek
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Gorak, In: Rohonyi, pp. 26-27.
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ismeretét.22 És ha a kánon története már eljutott idáig, meg sem kell lepődnünk azon,
hogy „összefonódások széles skálája létezett a kanonikus jegyzékek szállítói és
haszonélvezői között”23 – egy kánon akár deskriptív, akár normatív, valakinek vagy
valakiknek a hasznára van, így automatikusan veszít valamit isteni erejéből, és ehelyett
már manipulatív tulajdonságokat fedezhetünk fel benne.
Összefoglalásképpen Gorak megjegyzi, hogy „a kánonoknak hosszú és meglepően
szívós történetük van. Száműzni őket nem lesz könnyű”,24 ami kissé meglepő
végkövetkeztetés – nem világos a cikk alapján, hogy miért lenne szükséges száműzni a
kánonokat, és hogy egyáltalán hogyan is válhatna ez lehetségessé.
Aleida Assmann és Jan Assmann Kánon és cenzúra című cikke az időtállóság és a
változás szempontjából közelíti meg a kánont, melynek közvetítője egy nagy, időtálló
hagyomány.

Ennek

a

hagyománynak

az

őrzője

a

cenzúra-szöveggondozás-

értelemgondozás hármasa; és az ő olvasatukban az értelemgondozás feladata többek
között a filológusokra hárul, akik megszilárdítják egy mű értelmét és ezzel kánonbeli
helyzetét.25 Ez a megszilárdítás tehát erőfeszítést igényel, viszont éppen ezen erőfeszítés
révén lehet a kánon időtálló.26 Egy mű üzenetét tehát folyamatosan aktualizálni kell
annak érdekében, hogy az a kánonban maradhasson, a mindenkori kortárs kontextusba
kell helyezni, hogy ne veszítse el korábbi jelentőségét. A cikk arra próbál rávilágítani,
hogy az egyes kultúrák (időben és térben egyaránt) és ezen belül az egyes emberek
különböző hagyományaik folytán mennyire különbözőképp foghatják fel az irodalmat
illetve a kultúra egészét; minden kánont valaki meghatároz, vagyis ezáltal kizár belőle
másokat.
Frank Kermode Kánonok és elméletek című írása egyfajta védőbeszéd az irodalom,
irodalomelmélet és irodalomkritika mellett, hangsúlyozva a kánon értékközpontú
szemléletét. Márpedig az érték Kermode (és az általa idézett Barbara Herrnstein Smith)
olvasatában „a modern irodalomkritika középponti problémája”, amely azonban „nem
választható el a kánon problémájától”.27 A kánonpárti Kermode hangsúlyozza, hogy a
kánonok nem mozdíthatatlanok, továbbá hogy „a kánonról értelmetlen gondolkodni a
kommentárt figyelmen kívül hagyva”;28 nélkülük nem létezne hagyomány, de még azzal
22
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24
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23

12

az elképzeléssel is szembeszáll, hogy feltétlenül kapcsolat lenne a kánonok és a politikai
elnyomás között.29
Charles Altieri Az irodalmi kánon eszméje és eszménye című írása azt hangsúlyozza,
hogy aligha találnánk objektív okokat arra, hogy miért éppen azokat a műveket
választjuk ki a számtalan szövegből, amelyeket kiválasztottunk,30 mivel a „kultúra több
ezer éve ennyit ér: tápot ad szubjektivitásunk számára.”31 A kánon két alapvető (és
egymással összekapcsolódó) funkciója a „gondnoki” és a normatív,32 és ezek azért
működnek együtt, hogy biztosítsák az emberi eszmények fennmaradását. A kanonikus
művek

olyanfajta

vágyat

és

csodálatot

ébresztenek,

amely

a

társadalom

megváltoztatására ösztönöz bennünket”,33 továbbá rávilágítanak „korlátainkra és
lehetőségeinkre”.34

A

kánon

tehát,

híven

Altieri

címben

megfogalmazott

elképzeléséhez, valóban valamifajta eszménnyé válik ebben az olvasatban, amely azt a
reményt táplálja, hogy a társadalom hibái a megfelelő irodalmi művek olvasásával és
olvastatásával kiküszöbölhetők: a kánon az ideál hordozója, ekképpen tehát nevel.
Hans Ulrich Gumbrecht „Poraiból megéledett Phoenix” avagy: A kánontól a
klasszikáig című írása a kánon és a klasszikusok bonyolult viszonyát boncolgatja:
hogyan létezhet az, hogy a kánon elveszőben van, bizonyos szerzők bizonyos művei
ugyanakkor még mindig az iskolai tananyag részét képezik?
A kötet második része az elmélet újabb problémáit elemzi, a jelenkori
kánonkérdésekkel foglalkozik. David Martyn és John Guillory főként Paul de Man
felfogását tárgyalják. Günther Buck arra hívja fel a figyelmet, hogy az iskola és a kánon
már nem feltétlenül összetartozó fogalmak; mostanra „lehetségessé vált” a döntés arról,
hogy kell-e egy szerzőt/művet tanítani, vagy csak lehet.35 Walter Haug pedig a kánon
intézményesülését elemzi a középkori udvari irodalom és a költőkatalógusok példáján
keresztül bemutatva, valamint hangsúlyozva a hagyomány jelentőségét: „az irodalmi
befogadás és alkotás a példaként álló költők megelőző sorának ismeretén alapul.”36 A
szekció központinak tekinthető cikke azonban Harold Bloom Elégikus töprengés a
kánonról című írása, amely Bloom The Western Canon című könyvének bevezetése.
Mielőtt azonban ennek ismertetésébe fognánk, néhány szót kell szólnunk az 1980-90-es
29
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években az Egyesült Államokban kialakult kánonvitáról – méghozzá nem csupán azért,
mert ez a cikk és maga a The Western Canon is ennek farvizében keletkezett, de azért
is, mert az amerikai kánonvita később kiindulópontként szolgált Skandináviában is a
kánonvitákhoz;37 ilyen módon pedig ezen értekezés számára is döntő jelentőségű kell,
hogy legyen.38
Az 1980-90-es évek amerikai kánonvitájának kiindulópontja a multikulturális
társadalom hatalmi térnyerése volt: a társadalmilag mindig is multikulturális USA-ban
egyre többeknek nyílt lehetősége részt venni az oktatásban, és ezáltal egyre nagyobb
részben a hatalomban is. Egyre inkább megkérdőjelezték tehát azt a curriculumot,
amely egészen addig az évszázadok európai irodalmának kikristályosodott legjavát adta.
Ezek az irodalmi példaképek ugyan egymás között lehettek igencsak különbözők
(Bloom saját példáit39 felhasználva magunk is elismerhetjük, hogy Homérosz,
Shakespeare és Proust között első pillantásra meglehetősen kevés hasonlóság van),
azonban például egy 20. századi nőnemű afroamerikai irodalmár perspektívájából
főként a hasonlóságuk a szembetűnő: mindannyian halott, fehér európai férfiak, ezen
tulajdonságokhoz kapcsolódó értékekkel. A „halott” ebben az összefüggésben jelenthet
egyfajta elavultságot, a fehér európai férfi pedig a (patriarchális) elnyomó
perspektíváját: olyasmit tehát, amelyet ha nem is azonnal elvetni, de első lépésként
mindenféleképpen felülvizsgálni kell azoknak az újonnan érkezett embereknek, akik
szintén az oktatás részeseivé váltak. A kánonvita alapvetése tehát ez a konfliktus volt: a
kánon régivágású védelmezőinek, illetve annak radikálisabb kihívóinak alapvető
nézetkülönbsége, és az ennek nyomán közöttük kialakult teoretikus szópárbaj. Ennek a
vitának lett mintegy szimbolikus alakja a harcias kánonvédő Harold Bloom, aki The
Western Canon című könyvében40 nem csupán a kánon, de a klasszikus műveltség és
ezáltal a magas szintű oktatás elvesztése miatti aggodalmának is hangot ad. A kánon
védelmében tételes listát is közöl, 26 szerzőről pedig bővebben is ír: az ő nézőpontjából,
és az ő indoklásában, ezek a szerzők képezik a nyugati világ kultúrájának krémjét,
melyet minden művelt nyugati embernek ismernie kell. Bloom tehát nem csupán a
37
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nyugati kánon mellett foglalt állást, de kifejezetten aggasztónak is találja annak
lehetőségét, hogy a kánont megváltoztassák – a kialakult kánon tehát Bloom
olvasatában tökéletes és problematizálhatatlan, azaz tulajdonképpen isteni. Magukat a
„nyugati hagyomány utolsó örököseinek” tartja,41 és ebben a minőségében
kötelességének érzi, hogy megvédje ezt a veszélyben lévő nyugati kánont. Ennek
érdekében a lehető legpontosabban meg kívánja határozni a kánon természetét,
mibenlétét; megállapítja például, hogy „A kánonba csak esztétikai ereje révén törhet
utat valaki, melynek alkotóelemei a figuratív nyelv mesteri alkalmazása, az eredetiség, a
gondolati mélység, a széleskörű tudás és a dikció gazdagsága”,42 valamint egészen
konkrétan ki is jelöli ezt a nyugati kánont, Shakespeare-t téve meg középpontjának. Sőt
nem csupán középpontnak: amikor azt mondja, hogy „teljes egészében Shakespeare és a
kánon teremtményei vagyunk”,43 akkor nem kevesebbet tesz, mint azt, hogy isteni
tulajdonságokkal ruházza fel Shakespeare-t. Természetesen felmerülhet néhány nagyon
alapvető kérdés, például arról, hogy mit jelent az eredetiség, és mennyiben tekinthető
Bloom istene, Shakespeare eredetinek;44 vagy hogy hol végződik a figuratív nyelv
mindennapos, közhelyes alkalmazása és hol kezdődik ehhez képest a mesteri. Bloom
kritériumai

nem

csupán

szubjektívak,

de

félő,

hogy

emiatt

gyakorlatilag

teljesíthetetlenek. Bloom ugyanakkor némiképp következetlen is: egyrészt akkor teszi
meg Shakespeare-t középpontnak, miután leszögezte, hogy „Senkinek sincs meg a kellő
autoritása ahhoz, hogy megmondja, mi is voltaképpen a nyugati kánon, különösen ami
az 1800-tól napjainkig terjedő időszakot illeti. Nem azonos azzal a listával, amit én
vagy bárki más ad, és nem is lehet az. Ha így lenne, e lista újabb fétissé válna, újabb
puszta árucikké.”45 Másrészről viszont könyvében ő maga mégiscsak közöl egy listát,
amely szerinte a nyugati kánont alkotja – hogy vajon miért, arra hamarosan rátérünk.
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Harold Bloom kísérlete arra, hogy létrehozzon első lépésként egy deskriptív, de
második lépésként rögtön ezután következően normatív kánont, meglehetősen tipikus
jelenség. A nyugati ember vágya kifejeződésre talál, mert a nyugati ember nem
szeretné, ha műveletlennek tartanák, és ezért kész elolvasni azokat a műveket, amelyek
– pusztán az elolvasás ténye által – műveltté teszik őt. A nyugati ember nem gondolja,
hogy a kánon lehet személyes: nem akképpen gondol a kánonra, mint egy
mennyiségileg meghatározható valamire, amit ő maga tölthet ki szabadon minőséggel.
Hanem miért is ne lehetne mennyiségi egy felülről meghatározott kánon? Miért is ne
lehetne a műveltség mércéje az, hogy valaki elolvas egy bizonyos számú művet ahelyett,
hogy bizonyos műveket olvasna el? Miért is ne nézhetne ki így is egy irányított kánon,
ha már úgyis van valaki, aki eldönti, hogy mi a norma? A kánon azonban nem ilyen,
még egy kimondottan normatív kánon sem. A műveltség a nyugati ember számára
elsődlegesen tartalmi, másodlagosan mennyiségi kérdés: már adott egy hatalmas halmaz
klasszikusnak számító mű – miket kell belőle elolvasnom ahhoz, hogy ne tekintsenek
műveletlennek?
Erre a kérdésre adott tehát választ Harold Bloom. Az általa kiválasztott 26 szerzői
életpálya és a hozzájuk tartozó művek egy olyasfajta mennyiség, ami áthidalható egy
magára valamit is adó, ám korlátlan szabadidővel nem rendelkező nyugati ember
számára. A The Western Canon mint könyv üzenete nem más, mint az, hogy igenis van
egy konkrét lista, egy pontosan kijelölt és jól látható viszonyítási pont, ami egy csapásra
műveltté tesz bennünket – akárcsak egy gyógyszer, ami, ahogyan a reklámok ígérik,
percek alatt megszünteti a fejfájást, orrdugulást vagy a gyomorproblémákat, és már
mehetünk is vissza szórakozni a barátainkkal. Nem valami lélekemelő üzenet ez: a
műveltség látszata iránti vágyunk pontosan olyan, mint egy hiánybetegség, amiből
viszont egy nem túl hosszú és remélhetőleg hasonlóan kevéssé fájdalmas kúra után ki
lehet gyógyulni: a megfelelő mennyiségű vitamin bevétele után a probléma
megszüntethető.
Bloom listájával kapcsolatban számos tartalmi kérdés felmerülhet, nem utolsósorban
például az, hogy miért olyan aránytalan a nyelvbeli eloszlás, hiszen a világirodalom
történetének európai szempontú olvasatából mind a német, mind az orosz nyelvű
irodalom jelentősebbnek érződik, mint amennyire azt Bloom láttatná; de a legnagyobb
probléma mégsem ez – hanem maga a könyv szerzőjének kiléte. Hogyan lehet az, hogy
valaki úgy látja, hogy joga van meghatározni a nyugati kultúra kánonját? Ez a valaki
ráadásul nem más, mint egy irodalomtudós az Amerikai Egyesült Államokból. Az USA
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sokkal inkább politikai-gazdasági, semmint kulturális nagyhatalom; ezt mi sem
bizonyítja jobban, mint hogy Bloom maga is úgy látja, hogy az ő saját kultúrája a brit
angolhoz képest másodlagos.46 Ez a kulturális másodrendűség ugyanakkor nem
akadályozza meg abban, hogy megírja és kiadassa művét – és ami még ennél is
hajmeresztőbb: hatalmas publicitást nyer. Bloom amerikai mivolta a jelek szerint arra
jogosítja fel őt, hogy országa politikai-gazdasági hatalmával élve konkrétan, a
legapróbb részletekig beleszóljon a kultúrába, hiszen nem csupán egy pucér listát közöl,
de a szerzői pályák/művek elemzését is, legfeljebb a legszűkebb helyet hagyva csupán
az egyéni szabad műértelmezésnek. A The Western Canon és annak nemzetközi
visszhangja tipikus megvalósulása a nyugati világ jelenkori kulturális tendenciáinak:
műveltségről csak szilárd politikai és gazdasági háttérrel rendelkező emberek
vitatkozhatnak – és dönthetnek.
Ekképpen néz tehát ki Magyarországról a nemzetközi kánonkutatás. Hogy kik az igazán
nagy nevek a szakmában, azt a Rohonyi nevével fémjelzett gyűjteményből könnyen
kiolvashatjuk: vagy a könyv végén található bibliográfiából, vagy pedig magukból a
cikkekből, hiszen a nagy kutatókra, a mérföldkőnek számító elméletek megalkotóira
többször is hivatkoznak. Ezek alapján kirajzolódik előttünk egy kánonkutatási kánon,
amely segíthet eligazodni e fiatalnak éppen nem tekinthető, ám Magyarországon a jelek
szerint kevéssé ismert tudományág szakirodalmi útvesztőiben.
Van azonban egy kis probléma. Az elméletek pontos és körültekintő kidolgozása
fontos feladat, ezek ismerete pedig nélkülözhetetlen a későbbi kutatások számára,
azonban a kígyó könnyen a saját farkába haraphat, ha meglévő szakirodalmak
felhasználásával szeretnénk a kánonról írni. Mint minden más diszciplínának,
szakiránynak, kutatási területnek, a kánon elméletének is megvan a maga kánonja, a
maga kanonizált szerzőivel. A kánon mint kutatási terület igen gazdag, kialakulásával,
képződésével számos neves irodalmár és filozófus foglalkozott és foglalkozik, akik
megkerülhetetlenek egy újabb, kánonnal és kanonizációval foglalkozó tanulmány
írásakor, azonban be kell látnunk, hogy túlzott felhasználásuk ugyanakkor azt is
jelentené, hogy a saját csapdánkba estünk. Harold Bloom, Assmannék, Paul de Man
46
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vagy Guillory mind-mind „nagy nevek a szakmában”, azaz kanonizált szakemberek,
ami viszont felvet egy komoly, mind filozófiai, mind irodalomelméleti problémát. Kik
kanonizálták Harold Bloomot, Assmannt és a többieket? Kik kanonizálták az ő
elméleteiket a kánonról, ami miatt az ő szemüvegükön keresztül próbálunk nézni egy
nemzet kanonizációs problémáira? Helyes-e egyáltalán azonnal a kanonikus művek
jegyzékébe vetnünk magunkat, mielőtt tisztáztuk volna a kánon szakirodalmához
fűződő viszonyunkat? Hiszen ha az említett kánonelméleti szakemberek elméletei és
kérdésfeltevései alapján vizsgálnánk a svéd kánont illetve a svédországi kanonizációs
helyzetet, az nem lenne más, csupán a svéd kánon bloomi, assmanni, Paul de Man-i stb.
olvasata – ez pedig vitatható, hogy mennyire volna produktív egy elemzésben. Éppen
ezért le kell szögeznünk, hogy a szakirodalom ismerete fontos egy tanulmányban, az
ugyanakkor elkerülhetetlen, hogy egy nemzet kanonizációs helyzetének elemzésekor
saját elméleti alapokat fektessünk le, olyan módon, amely az adott nemzet kanonizációs
kérdéseit a lehető legmegfelelőbb perspektívából képes láttatni.
Mielőtt azonban túlságosan belemélyednénk ebbe az elméletbe, természetesen egy
lépéssel tovább is lehetne menni és azt kérdezni, hogy egyáltalán miféle értelme van és
milyen eredménnyel járhat a kánont és kanonizációt bármilyen módon is
tanulmányozni. A világ gyakorlati problémáival foglalkozó ember számára az
irodalomtudomány túlságosan elméleti, és mint ilyen, kevés haszonnal bír az
orvostudomány vagy a közgazdaságtan kutatásaival szemben. Amíg emberek milliói
éheznek, halnak meg különféle betegségek következtében, addig, mondhatják az
irodalomtudomány ellenlábasai, fölösleges és nevetséges azzal foglalkozni, hogy mitől
lesz maradandó egy irodalmi mű. Mint sokan mások – humán tudományokkal
foglalkozó kutatók – rámutattak már, egy-egy irodalmi mű kiválasztása vagy elvetése
mögött sokkal több húzódik meg, mint egy egyszerű irodalmi-esztétikai probléma; ezen
kívül azonban a humán tudományokat szívesen heccelő természettudósok figyelmen
kívül hagyják, hogy a kanonizáció nem csupán szépirodalmi jelenség, hanem teljesen
egyetemes, tudományos és mindennapi, művészi és ösztönös emberi folyamat. Mint
láttuk, a kánon szakirodalmát is kanonizálták, hogy mérvadó szakirodalomként
funkcionáló kötet készülhessen belőle, de kanonizáljuk a természettudósokat is, az
általuk írt műveket, rangsoroljuk a tudományos kutatóközpontokat, az egyetemeket; az
egyes világvárosok politikai-gazdasági jelentőségét; az élelmiszereket azok zsírtartalma
vagy mesterséges összetevői szerint, a legjobb éttermeket, borokat és szakácsokat, a
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legmegbízhatóbb autót vagy értékpapírt; a legjobb és legvonzóbb színészeket, a legtöbb
díjjal rendelkező rendezőket, a legnépszerűbb zenekarokat és dalaikat; toplistákat
gyártunk jelenlegi és hajdanvolt kedvenc zenéinkből, és, ha nagyon merészen még
messzebbre akarunk menni, akkor a sok lehetséges jelöltből végül kanonizálunk egy
férfit vagy egy nőt, akinek aztán örök hűséget fogadunk. Ez utóbbi kivételével az összes
többi felsoroltban az a közös, hogy mindegyikük természetes módon változik; mindez
persze a házasságkötésre is igaz lehet, de ez a kérdés, mivel ott egyszerre két
egyenértékű választó van, másféle szempontok szerint lenne vizsgálandó – ebbe most
természetszerűleg nem fogunk belemélyedni.
Talán túlzásnak tűnik ennyire kiszélesíteni a perspektívát egy irodalmi szempontú
tanulmányban, ugyanakkor két fontos érvet is adhatunk az efféle kiszélesítés mellett. Az
egyik az, hogy az irodalmi kánon szövegekkel foglalkozik ugyan, de ezeket a
szövegeket is valakik írták, valamikor, valakiknek, valamiért, mindenképpen egy
társadalmon belül – tehát a társadalmi szempont megkerülhetetlen; a társadalom pedig,
akárcsak az irodalom és annak lehetséges vizsgálata, igencsak összetett. A másik érv a
tudományos megközelítéssel kapcsolatos. A felvilágosodás a tudományok helyzetének
és megbecsültségének megerősödését hozta, ugyanakkor hozzájárult szétválásukhoz is.
Azonban az igazán nagy probléma abból adódik, hogy a tudományok hátat fordítanak
egymásnak, miközben valószínűleg sok dolgot vizsgálhatnának, beszélhetnének meg
közösen,

termékeny

lehetne

az

együttműködésük.

Mindenesetre

a

fentebbi

gondolatmenetből látszik, hogy vannak bizonyos jelenségek, melyek az élet minden
területén, a tudomány minden ágában jelen vannak. Hiszen mindannyian állandóan
választunk, kényszerítve vagyunk a választásra, és nem is tehetünk mást – kiválasztjuk
mindig, mi a legjobb számunkra egyénileg és társadalmilag, többé vagy kevésbé
intézményes segítséggel – azaz kanonizálunk. A természettudósok nyugodtan higgyék
csak azt, hogy ez a probléma őket nem érinti – ettől függetlenül tény az, hogy minden
tudományterületnek megvannak a maga nagy, kanonizált nevei, akiket ismerni illik. A
fizika, biológia stb. területén is számos új eredmény születik nap mint nap, de hogy
ezeket publikálják-e, az ugyanúgy választás, válogatás kérdése; mert azt, hogy a fizika
vagy a biológia területén minden új kutatást és kutatási eredményt közölnek egy
kanonizált, magas rangú folyóiratban, meglehetősen naiv dolog lenne hinni.
Az élet más területét nézve is hasonló jelenségeket találhatunk: egy épület
megépítéséhez és felszereléséhez is tartozik egy szabálykönyv, fontos előírások
gyűjteménye, és az az illúziónk, hogy ez valami egyetemes, sokkal objektívebb dolog,
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mint az irodalmi kánon. Pedig bizonyos értelemben ez is csak bizonyos kiválasztott
szempontok szerint ír elő. Amíg ugyanis egyes biztonsági előírások érvényesek az egyik
országban, nem feltétlenül érvényesek a másikban. Ki dönti ezt el? Megegyezés,
konszenzus, hatalom, pénz. Ha egy hatalomnak egy termék gyártójával szerződése van
(vagy valamilyen más módon érdekelt az ügyben), be fogja építeni a szabálykönyvébe
az adott termék használatát. A hatalomnak tehát előnye származik a szabály/előírás
megalkotásából, elvárások felállításából, „kötelező” és „nem szükséges” intézményes
megkülönböztetéséből.
A jelenség ráadásul egyáltalán nem új. Az írás történetét tanulmányozva meg kell
állapítanunk, hogy a magaskultúra és a populáris kultúra szétválasztása, a magasztos
elkülönítése

a

köznapitól,

a

kívánatos,

az

elfogadható

és

a

száműzendő

megkülönböztetése közel sem modern kori találmány. Az egyiptomiaknak háromféle
írásuk volt: a hieroglif jelek, azaz egy szép és bonyolult a magasztos témák
közvetítésére; a hieratikus írás, egy közepesen szép, egyszerűsített változat a világi,
mindennapi témákhoz; valamint egy nagyon leegyszerűsített (démotikus, azaz népi),
gyorsírás-jellegű, rövidítésekkel teli írásfajta, mely sok évszázaddal később alakult ki a
hieratikus írásból.47 A háromféle, egymással tulajdonképpen párhuzamosan is létező
egyiptomi írás az emberiség kultúrtörténetét tanulmányozva előrevetíti nekünk a
modern kor válogatását és kanonizációs törekvéseit, de ugyanakkor azt is bebizonyítva,
hogy a kanonizáció, a köznépi és a kiváltságos, avagy a közönséges és a nagyszerű
szétválasztása a kanonizációs vitáknál jóval korábbra datálható.
Akármit is teszünk tehát, önkéntelenül is kanonizálunk, a széles társadalmi
perspektívában ugyanúgy, mint a szigorúan irodalmilag értelmezett kánonban. A kérdés
az irodalmi kánon esetében pontosan ugyanaz, mint bármilyen más kánon esetében:
milyen szempontok alapján, milyen feltételek mellett, és miféle következménnyel
történik meg a válogatás. A szépirodalmi kanonizáció vizsgálata azért lehet alkalmas az
általános értelemben vett kanonizáció perspektívájából, mert az elkészült listát több
helyen, többféle módon is felhasználják, nem utolsósorban azért, mert a szépirodalom
és a fikció népszerű; ekképpen sok szempontból adhat számunkra felvilágosítást annak
természetével és szerepével kapcsolatban.
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2. A kanonizáció és lehetséges megközelítési módjai
Mi a kánon, hogyan alakul és kik alakítják? Egyáltalán miért és miként kerülhet bele
egy mű egy kánonba, milyen okokat találhatunk arra, hogy egy művet fontosabbnak
kiáltanak ki, mint másokat, és ezzel párhuzamosan elvárják annak mindenki általi
ismeretét és elfogadását? Az alábbiakban a kanonizátorokról lesz szó, azon
kanonizációs

tényezőkről,

egyénekről

és

intézményekről,

melyek

hatásosan

hozzájárulnak a választás folyamatához – akár az irodalom, akár a kultúra vagy a
társadalom bármelyik területén.
Ami a kánont irodalmi értelemben illeti, többféle megközelítési módot találhatunk rá.
Egy nagyon behatárolt, a Magyar Nagylexikon idézett cikkéből kiinduló definíció a
„kötelező olvasmányok jegyzéke”; azok a művek tehát, amelyeket egy bizonyos
társadalmon

vagy

intézményrendszeren

belül

egy

bizonyos

cél

érdekében

mindenképpen el kell olvasni. Ez lehet (a talán leghagyományosabb értelemben) egy
iskolai kánon, amelyet a tantárgy sikeres elvégzése érdekében kell minden diáknak
magáévá tenni, de lehet egy kevéssé konkrét formát öltött, hallgatólagos megegyezésen
és hagyományon alapuló kánon, amelybe azok a művek tartoznak, melyeket minden
olyan embernek ismernie kell, akik egy bizonyos csoporthoz (a kánon tulajdonosához)
akarnak csatlakozni. Ilyen különálló csoport lehet például egy író rajongói olvasótábora,
vagy akár a színházi körökbe tartozó emberek csoportja, akiknek jóval több színművet
kell ismerniük, mint egy átlagembernek, de kötődhet ez a kánon egy valláshoz vagy egy
politikai ideológiához is. Az adott csoport mind meghatározza valamilyen módon, hogy
mely művek ismeretét követeli meg tagjaitól – nagyjából elképzelhetetlen, hogy például
egy magára valamit is adó színházi ember ne ismerje az antik görögöktől kezdve
egészen napjainkig bezárólag a drámairodalom legjavát (sőt ha már itt tartunk, a
színházhoz kapcsolódó szakirodalmat is), és még annál is többet, különben
kellemetlenül hamar a csoporton kívül fogja találni magát.
A kánon természetével kapcsolatban elmondhatjuk, hogy örökké változik; viszont
ebben az örök változásban szeretjük állandónak látni. Egy szerző, akit ma a kánon
részének tekintünk, nem feltétlenül volt az a korábbi évszázadokban – nekünk mégis az
az illúziónk, hogy munkásságát nem csupán nem felejtették el soha, de emellé ráadásul
mindig nagyra is értékelték, mindenhol. Ez a gondolat tulajdonképpen a kánon isteni
aspektusához köt vissza bennünket. Ugyanígy vallási olvasata lehet a kanonikusság és a
kánonon kívüliség kettősségének, a jó és rossz irodalomnak: hiszen él egyfajta magas21

alacsony felosztás a köztudatban; tehát bizonyos művek a magas irodalomhoz
sorolódnak és vál(hat)nak ezáltal kanonikussá, míg más művek nem érik el ezt a
magasságot. Az ember kategorizálási kényszere nem csupán művekre, de műfajokra is
kiterjed; ekképpen bizonyos műfajok magasabban jegyzettek, mások kevésbé. A krimi,
a sci-fi, a romantikus (itt: szerelmes) regény, a fantasy műfajként nem a legnemesebbek
közé sorolható, szemben viszont például az eposszal vagy a tragédiával. Viszont az is
elmondható, hogy az időbeli távlat sokat számít. Szívesebben kanonizáljuk ugyanis a
régebbi szerzőket, mint az újabbakat, még ha ugyanabban a műfajban alkottak is: a
klasszikus példa talán lehetne Mary Shelley Frankensteinje, amely rémregényként nem
állna jól, viszont elég régi ahhoz, hogy lássuk: „kiállta az idők próbáját”, tehát alacsony
besorolású műfaja ellenére a jelek szerint mégiscsak életerős, tehát értékes irodalomnak
tekinthető. Ezek alapján tehát úgy tűnik, mintha az ember mégsem annyira egy műfaj
miatt tekintene kicsinek vagy nagynak egy szerzőt, hanem amiatt, hogy bizonyos számú
évet (ami lehetőleg száznál több) túlélt már, és mégis megmaradt az emberek
emlékezetében. Mivel a kanonikusságot akarva-akaratlanul is a halhatatlansághoz
kapcsoljuk, kevésbé rizikós egy száz évnél régebben élt, de ma is ismert szerzőről
kijelenteni, hogy értékes, mint egy olyanról, aki többé vagy kevésbé kortársnak
tekinthető, és jelenlegi sikerét is talán csak egy divathullámnak köszönheti.
A helyzetet bonyolítja, hogy a kánon nem csupán állandóan változik, de
megszámlálhatatlanul sok is van belőle. Minden és mindenki kanonizál: az iskolák
kötelező irodalomlistája egyfajta lista; de listát készít a könyvesbolt is az eladási
statisztikák alapján (vagy legalábbis azt mondja, hogy azok alapján, de ez egy más
kérdés), listát készít a zsűri egy-egy irodalmi díjátadó előtt; és amint korábban láttuk, az
efféle válogatások folyamatukban és megközelítési lehetőségeikben nem különböznek
attól, amelyeket a társadalom és az élet más területein végzünk. Ebben a tekintetben két
főbb csoportját különíthetjük el a kánonnak: van egy személyes, amelyről az egyén
(elvileg) maga dönt, önmaga számára, és van egy intézményes, amelyet valamifajta
hatalmi pozícióban lévő ember (vagy emberek csoportja) határoz meg mások számára.
A következő kérdés természetesen az volna, hogy ezeknek a különféle csoportoknak
kik és milyen módon határozzák meg a kánonját. Legelőször is azt kell látnunk, hogy
beláthatatlan mennyiségű szöveg születik nap mint nap a világban.48 Ennek csak egy
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A technika fejlődésével és az internet elterjedésével a könyvkiadás, mint arra már sokan rámutattak,
sokkal egyszerűbb lett, mint volt az akár csak pár évtizeddel ezelőtt. Ma gyakorlatilag bárki adhat ki
könyvet, az elektronikus könyv előállításának költségei a régi technikához képest gyakorlatilag a lehető
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töredéke jut el a kiadókhoz, magának a szerzőnek a döntése alapján, és ennek a
töredéknek is csak egy töredéke jut el oda (immár kiadói, tehát intézményes döntés
eredményeképpen), hogy a kiadásáról döntsenek. Ha viszont kiadják, onnantól fogva
újabb kérdéstípusokkal szembesülünk: melyik kiadónál adják ki? Mikor adják ki (az év
melyik szakában, karácsonyra, könyvfesztiválra, egy régen várt könyv árnyékában
stb.)? Milyen minőségű papírra nyomtatják, milyen layouttal, milyen kötést, milyen
borítót kap? Az ember nem csupán a könyv tartalmát nézi, a könyv esztétikája legalább
annyira fontos – a figyelemfelkeltés miatt is: hiszen egy könyvnek egy boltban többezer
vetélytárssal kell megküzdenie a vásárlók kegyeiért. Ebben az összefüggésben fontos
azt is megjegyezni, hogy nem kis mértékben számít a könyv címe és a szerző neve is: a
könyv címe majdnem olyan fontos, mint a borító, a szerző neve pedig, még ha eddig
ismeretlen volt is, főként indirekt módon, már hangzásával hat a potenciális olvasókra.
Ha a könyvet megvették, további lehetőségei vannak a terjedésre. A megfilmesítés
vagy a színpadra állítás újabb olvasókat tud bevonzani; kivált a film, ami a maga totális
élményével talán a leghatásosabb médiumnak tekinthető. Itt már főként a lecsupaszított
történet az, ami az irodalmi műből tovább él, hiszen a nyelvi narrációt a képi narráció
váltja fel, amely természeténél fogva másféle módon képes a mű üzenetének átadására;
ám egy megfilmesített regény sikere az eredeti irodalmi mű megítélésére is kedvező
hatással van.
Kánonbeli helyzetét aztán egy sor más tényező erősítheti vagy gyengítheti, nem
csupán a más médiába való esetleges kirándulásai. A személyes kánon alakításában
rokonok, barátok és ismerősök is tevékenyen részt vesznek; ha egy számunkra
rokonszenves személy ajánl egy könyvet, azt várhatóan alighanem kedvezőbben fogjuk
megítélni, mint ha olyasvalaki próbálná felhívni a figyelmünket egy könyvre, akit nem
kedvelünk. A személyes kánon azáltal is formálódhat, hogy közlekedés közben, buszon,
vonaton milyen könyveket látunk másoknál; itt leginkább a borító, majd ezt követően a
cím válik figyelemfelkeltő erővé. Ez a helyzet hasonló a potenciális olvasó könyvesbolti
kirándulásához, annyi különbséggel, hogy az utazás közben, másoknál látott könyvet
már „akcióban” látjuk, tehát bizonyítékot kaptunk arra, hogy mások is megvették azt.
Ha aztán azt látjuk, hogy utastársunk teljesen belefeledkezik a könyvbe, esetleg látható

legalacsonyabbra csökkentek. Mivel ez a változás még most is zajlik és ezért aligha láthatjuk a kánonra
(vagy általában a társadalomra) gyakorolt hatását, az elemzéshez az alábbiakban a könyvkiadás
klasszikusabb menetét vesszük alapul.
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jeleit mutatja érdeklődésének (pl. nevet), az az olvasó máris élő reklámmá változik a
szemünkben.
Az intézményes kánon hasonlóképpen alakulhat. Egy fontos személy, legyen az
politikai vagy kulturális nagyság, aki állást foglal egy mű mellett vagy ellen,
automatikusan erősíti annak kánonbeli helyzetét. Itt egy kicsit kevésbé fontos az, hogy
az illető nagyság az egyes ember számára rokonszenves-e vagy sem, illetőleg hogy
állásfoglalása kedvező-e vagy kedvezőtlen a műre nézve, hiszen hatalma révén (amelyet
részben a médiában elfoglalt helyének köszönhet) éppen elég számára annyi, hogy
megemlítse a könyvet, rajongó- és ellentáborát nagyjából ugyanolyan mértékben fogja
aktivizálni a könyv elolvasása irányában: hiszen az ellentábor remélheti azt, hogy a
könyvön keresztül talál valami erkölcsi vagy ízlésbeli fogást ellenfelén.
Maga a kiadó is aktívan részt vehet a személyes és intézményes kanonizációban:
többé-kevésbé

nyilvánvaló

reklámokkal

szólíthatnak

meg

bizonyos

(remélt)

olvasóközönséget: hirdetések, író-olvasó találkozók, interjúk stb. révén. Ha az író még
él, saját maga is aktívan formálhatja önmagát, a közönség róla alkotott képét;
menedzselheti magát annak érdekében, hogy ne csupán irodalmi teljesítményével, de
médiabeli gyakori megjelenésével is felhívja magára a figyelmet és lehetősége nyíljon
„beleírni magát a kánonba”.
Ha viszont az író már nem él, az egy újabb, másfajta megközelítési móddal
árnyalhatja a munkásságáról kialakult képet. A már nem élő író életrajza „szabad
préda”: mindenki úgy olvassa, ahogy csak akarja, az író már nem szólhat bele a vitába,
csupán rajongói védhetik vagy ellenfelei támadhatják az életrajzi adatok nyomán
kialakult/kialakított képet. Hogy mit tett vagy nem tett élete során, az újabb és újabb
értelmezésekre szolgáltathat lehetőséget. Ilyen módon az író élete maga is egy történetté
válik; olyan történetté, amelynek az író részben szerzője, részben főszereplője. Az életét
életrajzokra specializálódott írók-irodalomtudósok írják meg, mindannyian a maguk
módján – az olvasóközönség azonban hajlamos ezt megfellebbezhetetlen valóságnak
tekinteni. Az írót tehát nem csupán a művei, de regénnyé vált életrajza révén is
kanonizálhatják. Az, hogy ez mennyire nyilvánvalóan jelen van a köztudatban, az íróbiográfiák népes száma is mutatja:49 a barthes-i szerző halála tehát, legalábbis a
közgondolkodásban, semmi esetre sem történt meg, nem tudjuk függetleníteni
49

Az OSzK katalógusában böngészve igazán nagy írókról (pl. Goethe, Shakespeare, Tolsztoj, Dante; a
magyarok közül Jókai, Petőfi, Mikszáth stb.) találunk többé vagy kevésbé regényes ihletettségű életrajzi
műveket.

24

magunkat személyétől. Érzelmileg fontos, hogy az az író, akinek a műveit nagyra
tartjuk, emberileg is rokonszenves tudjon lenni számunkra.
Ez az állítás ugyanakkor a kérdés egy újabb aspektusának problematizálására ad
alkalmat. Ha a szerző személye, élete és tettei nem elválaszthatóak műveitől és ezáltal
az ő kánonbeli helyzetétől és megítélésétől, akkor feltételeznünk kell azt is, hogy a
szerző politikai-ideológiai nézetei igenis sokat nyomnak a latban a szerző általános
megítélése szempontjából: a művész és a magánember a média korában egybeolvad. A
kérdés ezzel persze nem eldöntött: a szerző mint a művek alkotója és a szerző mint
magánember szétválasztása vagy összekapcsolása ennél jóval bonyolultabb probléma;
és hogy melyik mennyire helyes vagy helytelen, az néhány sorban nem eldönthető
kérdés; azt azonban látnunk kell, hogy a kánon és kanonizáció szempontjából sokkal
előnyösebb helyzetből indul az az író (vagy általában művész), akinek „nincsen semmi
a rovásán”. A kánont tehát egyrészt az író személye és az író művei, másrészt pedig az
írót és műveit magyarázó közönség egymásra hatva alakítják.
Ezek alapján összefoglalva megállapíthatjuk, hogy egy kánonban való részvételnek
különféle okai és ezzel összefüggésben választói lehetnek. Ezek a következők:
- gazdasági: egy szerzőt jól el lehet adni valamiért. Az eladhatóság lehet politikaiideológiai is, egy hatalmi szempontból népszerű elméletet hirdető író tehát, de olyan, a
legkevésbé sem irodalmi szempontjai is lehetnek, mint például az, hogy a szerző egy
jóképű fiatalember, vagy egy botrányhős díva. A gazdasági szempontból fontos
műveket nem egy meghatározható csoport választhatja ki, hanem különféle rendű és
rangú (bár mindenképpen valamifajta hatalommal bíró) emberek szimatolhatják meg,
hogy egy szerzőben vagy műben nagy pénzek vannak. Így például támadhat egy
reklámszakembernek olyan megérzése, hogy egy botránydíva önéletrajzát egy adott
pillanatban sokan megvásárolnák, de maga az író is „kiemelheti önmagát” és potenciális
anyagi sikerré válhat pusztán azáltal, hogy vonzó külsővel vagy kiemelkedő
humorérzékkel rendelkezik, és erre a tényre mások is felfigyelnek.
- politikai: egy szerzőt el kell adni, mert a hatalom számára megfelelő eszméket
terjeszt. Ebben az esetben egy politikai hatalom választja ki a műveket valamilyen
módon, érdekeivel összhangban.
- ideológiai: nem feltétlenül konkrét politikai kérdés, de egy szerzőt érdemes
kiemelni, mert egy megfelelő (divatos, terjesztésre szánt) ideológiát közvetít. Például a
nőírók: az ő tevékenységük a feministák számára előnyösek. Lehet politikai-ideológiai
is, amikor egy szerző tisztán politikai ideológia szószólója lesz. Ezekben az esetekben
25

az ideológiai hatalom képviselője (aki lehet maga is egy író, vagy egy tudományos
szaktekintély) választja ki a művet „kötelező olvasmánynak”.
- esztétikai: a könyv akármit is mond, de szépen van megírva. Főként nyelvi tényező
ez tehát, de nem feltétlenül kizárólag nyelvi tényező: hiszen a könyv mint matéria
(borító, kötés, papírminőség, layout stb.) is bevonzhat vásárlókat és ezzel együtt
olvasókat, míg a csúnya külső a mégoly kívánatos tartalom ellenére is elűzhet sokakat –
az ember vágya a szépre nagyon sokrétű. Ebben az esetben a mű „választja ki önmagát”,
az azonban a kiadó felelőssége, hogy a könyv ne csupán tartalmában, de fizikai
megvalósulását, külsejét tekintve is szép legyen annyira, hogy az olvasó tetszését
elnyerje.
Itt azonban még egy szempontot figyelembe kell vennünk. A kánonra tekinthetünk saját
jelenünkből, szinkrón megközelítéssel: a jelen pillanatban kik azok, akik nagyok, akik
fontosak (vagy azok lehetnek, a fentebbi pontok alapján), amely művek ismerete a
műveltség előfeltétele. Szinkrón szempontból tekinthetünk saját korunk irodalmára, de a
régi korok irodalmára is; ezekkel kapcsolatban a könyvkiadás, és ezen belül a klasszikus
művek újrakiadása szolgálhat információkkal. Vizsgálhatjuk a kánont ugyanakkor
egyfajta történeti, diakrón megközelítésből is: minden idők könyvkiadása és
irodalomtörténetei alapján kik azok, akiket a leggyakrabban olvastak, emlegettek, adtak
ki újra és újra. Ez utóbbi megközelítés egyfajta kortárs perspektíváját adják az
irodalomtörténetek, amelyek éppen a korábbi kutatásokra, könyvkiadásra, recenziókra
alapozva adják meg egy nemzet irodalomtörténetét. Ekképpen tehát a korábbi kutatások
nyomait viselik magukon ezek az irodalomtörténetek, még ha céljuk – részben – az is
volna, hogy a jelen olvasóinak adjanak tájékoztatást az irodalom nagyjairól. Kutatásuk
ugyanakkor a jövőnek is készül, hiszen irodalomtörténetet jóval ritkábban állítanak
össze, mint egy bármilyen monográfiát egy-egy szerző munkásságáról vagy egyetlen
korszak eszmei áramlatairól; ezért tekinthetőek az irodalomtörténetek főként egy
diakrón

kánon

kifejeződéseinek.

Leegyszerűsítve,

egy

mindenkori

jelenbeli

perspektívából nézve a kérdést, azt is mondhatjuk, hogy a diakrón kánonok egyfajta
hosszútávú kánonok, melyek az irodalomtörténetekben öltenek formát, a szinkrón
(rövidebb távú) kánonokat pedig a jelen különféle irodalmi elismerései, például
rangosnak számító irodalmi díjak írják. A lehetőség természetesen nyitott a szinkrón
kánon résztvevői számára, hogy a diakrón kánonba is beverekedjék magukat, ez
azonban (terjedelmi okok miatt is) csupán keveseknek sikerülhet. A diakrón kánonba
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ennek megfelelően nehezebb is bekerülni, tehát nagyobb dicsőség is; főként ha sokáig
sikerül is benne maradnia.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az egyik legfontosabb kanonizációs tényező
maga az idő: az „idő dönti el”, hogy egyes szerzők és műveik benne maradnak-e
hosszabb távon (és ha igen, akkor mennyire hosszabb távon) a kánonban, vagy pedig
gyorsan kihullanak onnan. Az idő másféle módon is hasznos egy mű számára: a
hajdanvolt dolgokra némi nosztalgiával és nemritkán csodálattal tekintünk (esetenként
csupán azért, mert régi, tehát rajta van a patina), továbbá ha egy műről vagy szerzőről
hosszú időn keresztül nyilatkoznak sokan kedvezően, az tovább erősíti annak kanonikus
helyzetét. Ez a megállapítás máris aláássa annak a lehetőségét, hogy valami pontosabb
meghatározást találjunk a kanonikus szerzőkre és művekre: az olyan kitételek, mint a
„dikció ereje” vagy az eredetiség érvényüket vesztik az idő mindent eldöntő
hatalmassága mellett. A gazdasági, politikai/ideológiai vagy esztétikai kanonizációs
tényezőkre lehet többé-kevésbé közvetlen hatása az embernek, de főként az emberek
által irányított intézményeknek; szélsőséges esetben egyetlen ember is dönthet arról,
hogy (főként rövidtávon, egy szinkrón kánonban) kit tekintsenek fontos szerzőnek. Az
azonban, hogy a diakrón kánonba ki kerülhet bele, már sokkal kevésbé egyéni döntésen
múló tényező. Nem emlékezhetünk az összes íróra, tehát válogatnunk kell – de hogy
mely szerzőhöz vagy műhöz kegyesebb az idő, miért marad fenn hosszabb távon is az
egyik kiválasztott, és miért tűnik el a másik, ha történetesen mindkettő dikciójának ereje
nagyjából ugyanakkora, objektív szempontok alapján nem eldönthető kérdés.
Összefoglalva megállapíthatjuk azt, hogy számtalan kánon létezik egyidejűleg egymás
mellett, egymás alatt és fölött, folyamatosan változva. A változást irányító erőket
csupán vázlatosan felrajzolni lehet, teljesen feltérképezni nem; egy-egy mű vagy szerző
megítélését vagy kánonbeli helyzetét ugyanis számtalan, akár láthatatlanul apró, akár
intézményesen offenzív tényező befolyásolhatja, például egy eseti árleszállítás egy
bizonyos könyvre egy nagyobb könyvesboltban, amely által többek figyelmét kelthetik
fel egy mű iránt, vagy egy bizonyos ideológiát képviselő regény állami
kezdeményezésre, elkülönített pénzből készülő, nagyszabású megfilmesítése az ország
legnépszerűbb színészeinek közreműködésével. A variációk száma végtelen: mivel a
kánont emberek írják, tudatosan vagy tudat alatti indítékoktól vezérelve, egyénileg vagy
interakció révén, legfeljebb a múltbeli kánonok elemzése szolgálhat valamennyire
pontos képpel az akkori társadalomról és hatalmi erőviszonyokról; ám miközben
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jelenbeli működési mechanizmusát leírni még úgy-ahogy lehet, jövőbeli történéseit
előrejelezni már jóval kevésbé. Más szavakkal kifejezve: a jelen intézményes kánonjait
egy kevés személyes preferencia, egy nagyobb adag hatalmi törekvés, és egy bizonyos
(nem felbecsülhető) mértékű véletlenszerűség formálja. Ebből a megközelítésből a
véletlen az idő mint kanonizátor rokona, amennyiben mindkettő olyasmi, amibe az
embernek nincsen közvetlen beleszólása – az embertől függetlenül döntenek a kánonról;
ám amíg az idő inkább diakrón perspektívában fedezhető fel, a véletlen mint
kanonizátor tevékenységi területe inkább a szinkrón kánonban van.
Ezen a ponton újabb kellemetlen ténnyel vagyunk kénytelenek szembenézni: a
klasszikus értelemben vett tudomány nem szereti a véletleneket. A kortárs
természettudomány valamivel nyitottabb a véletlen irányában: ez például abban válik
láthatóvá, hogy a fizika a Laplace-féle determinisztikus álláspontot elvetve áttért a
Heisenberg-féle határozatlansági elvre.50 Természettudományos kategóriaként azonban
a véletlen nem állja meg a helyét: egy természettudománnyal foglalkozó könyvben,
például Hawking könyvének regiszterében vagy szómagyarázatai között is hiába
keresnénk a véletlent: a tudomány egyelőre mintha tartana attól, hogy elismerje azt,
hogy túlságosan konkrét elméleteket kell építenie valami olyasmi köré, amelyet nem tud
megjósolni, de még csak megmagyarázni sem. Hová lenne akkor a tudomány tekintélye
és az általuk adott biztonság? A humán tudományok sem kevésbé keresik a pontosságot
és az előre meghatározhatóságot, hiszen amint Foucault is írja:
[…] föltételezem, hogy minden társadalomban ellenőrzik, kiválogatják, megnevezik a diskurzus
termelését, majd a termékeket újra elosztják, mégpedig bizonyos számú eljárás szerint,
amelyeknek az a szerepük, hogy csökkentsék a diskurzus veszélyeit, uralmukba kerítsék
véletlenszerű megjelenését, kiküszöböljék súlyos, fenyegető anyagiságát.51

Foucault elmélete szerint tehát vannak valakik, akik gondjaikba veszik a diskurzust,
felügyelik annak alakulását, hogy minél hathatósabban kizárják belőle a véletlen okozta
nemkívánatos hatásokat. A humán tudományok szempontjából ennek, mármint a
véletlen felügyeletének, társadalmi előnyei vannak; egészen másképpen felfogható és
mérhető hatásai, mint a reál tudományok véletlenjeinek. A matematika pontossága
jelenti a tudományok ideális állapotát, hiszen előre kiszámítható egy ismeretlen értéke;
ez a megjósolhatóság biztonságot jelent, és ekképpen bizonyos értelemben a tudomány
szépségét is adja. A tudomány – mindenfajta tudomány – az egzakt, pontosan
megfogalmazható és leírható képleteket szereti, hiszen az egzaktsága adja meg a keretet
50
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Foucault, Michel: A diskurzus rendje. In: Foucault, Michel: A fantasztikus könyvtár. Válogatott
tanulmányok, előadások és interjúk. Budapest: Pallas Stúdió – Attraktor Kft., 1998., p. 51.

51

28

minden későbbi kutatáshoz. Az irracionalitás (és a véletlennél kevés irracionálisabb
jelenséget találhatunk) zavarbaejtő és a legkevésbé sem elfogadott tudományos
kategória: ha valaki hidat szeretne építeni egy folyó fölé, egészen pontos számításokra
van ahhoz szüksége, hogy közlekedésre alkalmas hidat tervezzen. A valószínűség már
valamivel barátságosabb kategória, hiszen abban a véletlenek gyakoriságát lehet
matematikailag leírni, és ezáltal az irracionális véletlent némiképp megszelídíteni. Ettől
függetlenül

persze a jövőbe annak

segítségével

sem

pillanthatunk,

csupán

valószínűsítjük annak bekövetkeztét. De a kánon megjóslása nem jár olyan találati
aránnyal, mint egy időjárás-előrejelzés – ha így volna, már megtalálták volna A
Halhatatlan Mű Titkát.
Mindettől függetlenül a kánon-kutatók részben pontosan valami efféle sikerreceptet
keresnek. Amikor Bloom azt írja, hogy „A kánonba csak esztétikai ereje révén törhet
utat valaki, melynek alkotóelemei a figuratív nyelv mesteri alkalmazása, az eredetiség, a
gondolati mélység, a széleskörű tudás és a dikció gazdagsága”,52 Rohonyi pedig
egyetért vele,53 akkor pontosan ennek a receptnek a nyomába eredtek. Ha sikerül
meghatároznunk, mondják, a Nagy Mű Igazi Nagyságának Mibenlétét, alighanem meg
fogjuk érteni a kánon működését, megismerjük a műalkotás halhatatlanságának titkát,
valamint (ám ezt már nem mondják ki ilyen egyértelműen) megtaláljuk magának az
emberi halhatatlanságnak a titkát is. A célja aligha lehet más egy tudománynak; hiszen
például a biológiát is azért érdekli annyira a génállomány: egyrészről hogy megértse az
embert mint biológiai lényt, másrészről pedig hogy képes legyen eltávolítani a hibás
alkotórészt, ha a szükség úgy hozza. Indirekt módon ez is a halhatatlanságot kergeti; s
ezt teszi a fizika is, csak éppen az élettelen anyag világában, a fizikai világ legkisebb
alkotóelemét és annak viselkedését, a fizikai világ lehetséges kialakulásának történetét
kutatva.
A titkot kutatja mindenki, az élet titkát. Ezt csinálja a fizikus, a biológus és az
irodalomtudós, csak más a vizsgálat tárgya. Módszereik azonban, legalábbis ebből a
megközelítésből, ugyanazok. Lemennek a fellelhető legkisebb részecskékig (a fizikus az
atom belsejébe, a biológus a sejtek belsejébe, az irodalomtudós pedig a szöveg mélyébe,
az értelmezés dzsungelébe, lehetséges utakat keresve), majd a nyert ismeretek
segítségével megpróbálják újrateremteni az egészet. De vajon mennyire helyes, hogy az
irodalomtudós elcsalja a természettudósok módszereit? A természet, a natúra, ami
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született, másként engedi kutatni magát, mint a kultúra, ami ilyen vagy olyan módon az
emberhez köthető, az emberi civilizációhoz, az emberi teremtéshez és képzeletvilághoz
vagy a képzelőerőhöz. Ekképpen az irodalmi kánonba való kerülésnek sem egyes
konstellációk megléte a feltétele, ahogy azt a természettudományos megközelítésmód
engedné sugallni a kutatók számára – a kánont másképp kell megközelítenünk. A kánon
szótörténetét vizsgálva is láttuk már azt, hogy a kanonikus műveket mércének
tekintették, olyasvalaminek tehát, amely a többi mű számára mintegy előírta, milyennek
kell lennie, implicit módon utánzásra (a kanonikus művek utánzására) szólítva fel az
alkotókat. A kánonfogalom bizonyos értelemben még ma is ettől a gyakorlatias
szemlélettől terhes; olyan ez, mintha klónozni akarnák a nagy műveket. Vajon mitől
olyan maradandó egy nagy, saját korát túlélt mű, például a Fröken Julie? Ez a fajta
természettudományos hozzáállás a kánonhoz mintha arra akarna buzdítani, hogy
szedjük szét a művet, vizsgáljuk meg alaposan, szedjük atomjaira, protonjaira,
elektronjaira, keressük meg a DNS-ét, és a megtalált őssejtből írjunk új halhatatlan
Fröken Julie-t – kérdés azonban, hogy ennek mennyi értelme volna.
Hasonlóságokat tehát a tudományok körében bárhol találhatunk: kutatási területük
látszólag más, kérdéseik azonban nagyon hasonlóak, s néha módszereik is, akár humán,
akár természettudományokat veszünk alapul. Azonban, mint láttuk, az egyes
tudományterületek kutatási módszerei közötti különbség a „véletlen” kezelésének
tekintetében mutatkozik meg igazán. A természettudományok történetük során
folyamatosan detronizálták az embert mint a teremtés koronáját, rámutatva: nem
őmiatta jött létre a világ, a folyók és a fajok, a növények és állatok; nem ő a teremtés
középpontja, hanem – egyszerűen így alakult. Ilyen irányban fejlődött a Naprendszer, a
Föld, a sejtek, míg végül létrejött az ember, mintegy véletlenül. Semmiképpen nem egy
isteni terv részeként. Ami viszont minden vallás és művészet, de alighanem sok
tudomány számára is meglehetősen deprimáló végkövetkeztetés.
A természettudományban mostanában egyre inkább fellelhető „véletlen” művészi
kategória, azé a művészeté, amely leginkább a romantika örökségeként van jelen a
gondolkodásunkban. A kultúrát vizsgáló és rendszerező tudományok ugyanakkor éppen
az egzakt, a kvantitatív (tehát természettudományos) válogatásra törekszenek –
miközben a természettudományok kezdenek megbékélni a véletlennel, pontosabban:
újabb és újabb szakirodalmak foglalkoznak ezzel és jutnak arra a feltételezésre, hogy a
válogatásnak a véletlenen kívül nincsen más szempontja, lassanként, nagyon
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vonakodva, de bizonyos értelemben mégiscsak lemondva ezzel az objektivitásról, a
humán tudományok makacsul ki akarják űzni vizsgálódásaik köréből a szubjektivitást.
Amíg a természettudományok olyan kérdésekre, hogy miért éppen a Föld, miért éppen
az ember, miért vagyunk mi itt, csupán megvonják a vállukat; a humán tudós viszont
arra a kérdésre, hogy miért éppen ez a könyv került a kánonba, miért ezt a szerzőt
magasztalják, felelheti azt, hogy „A kánonba csak esztétikai ereje révén törhet utat
valaki, melynek alkotóelemei a figuratív nyelv mesteri alkalmazása, az eredetiség, a
gondolati mélység, a széleskörű tudás és a dikció gazdagsága”, és elfogadják. Röviden
szólva:

természettudományosan

egyre elfogadottabb

a „miért?”-re

„csak”-kal

válaszolni, humántudományosan azonban egyre kevésbé az.

3. Intézményes és személyes kanonizátorok – áttekintés54
Mint leszögeztük, számos kanonizátor és kanonizációs tényező van, ami hozzájárul,
hogy egy egyszerű szövegből emlékezetre érdemes mű legyen; hogy bekerüljön egy
kánonba, egy bármilyenbe, szinkrónba vagy diakrónba, intézményesbe vagy
személyesbe. Az informális kanonizátorok, mint amilyen például az ismerősök közötti
könyvajánlat, számtalan alakban és nagy mennyiségben vannak, amelyeket éppen
emiatt valójában lehetetlen feltérképezni. Jóval kevesebben vannak és sokkal
könnyebben felismerhetők az intézményes kanonizátorok, amelyek a könyvpiac
egészére, vagy legalábbis egy jól elkülöníthető részére kiterjednek.
Az intézményes kanonizátorok aztán két újabb nagy részre oszlanak. Az egyik rész a
szöveg fizikai megvalósulásán keresztül kínálja olvasásra a művet – ilyenek az egyes
kiadók, a könyvtárak, a könyvesboltok és az antikváriumok. Természetesen ebben is
van eszmei, értékelő jellegű döntés, hiszen az egyes kiadók a saját profiljuknak
megfelelően választanak, és a könyvtárak sem fogadnak be (pénz- és helyhiány miatt)
minden újonnan megjelent könyvet. Ezek azonban mindannyian olyan bő egyéni kánont
kínálnak elolvasásra, mind egyenként, mind összességében, amelyből még további
válogatás szükséges. Ezekben a kanonizátorokban még az is a közös, hogy elsődleges
céljában az anyagi haszonszerzés több-kevesebb szerepet játszik: a kiadó és a
könyvesbolt az eladott könyvekből él, tehát egy szinkrón kánon teremtésében
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közreműködik nagy részben. Az antikvárium ugyanezt teszi, de a diakrón kánon
teremtésének nagyobb felhangjával.55 A könyvtár pedig anyagi haszonszerzés terén
meglehetősen szűk mozgástérrel rendelkezik, viszont folyamatosan kénytelen revideálni
a diakrón kánont (helyhiány miatt leselejtezni a nem keresett és ezért feleslegessé vált
régi könyveket), a szinkrón kánon tekintetében pedig (anyagi okokból) rendkívül
szigorúan kénytelen válogatni, amikor új beszerzésekre kerül a sor. A könyvtár ilyen
tekintetben valahol félúton van a fizikai és az értékalapú eszmei kánon között, egyfajta
állandóbb kánont teremtve, vagy legalábbis a mindenkori kereslet kiszolgálójaként
működve.
Az értékelésen alapuló eszmei kánon elsődlegesen a mű szellemi megvalósulását
kínálja elolvasásra, és a szerzőt mint művészt helyezi előtérbe. Ilyen intézményes
kanonizátorok például az irodalomtörténetek (főként diakrón kánonteremtés) és az
irodalmi díjak (szinkrón kánonteremtés). A helyzet természetesen nem ennyire
egyértelmű. Az irodalmi díjak ugyan általában azt az elképzelést vonzzák magukhoz,
hogy tényleg a legjobbakat válogatják ki a sok lehetséges szövegből, azonban olyan
médiafelhajtás van körülötte, olyan mértékben felfokozzák a várakozást a díjkiosztó
előtt, hogy lehetetlen kizárólag eszmei értékekhez kapcsolni a díj odaítélését és
elnyerését. Ez abból látszik jól, hogy az irodalmi díjak maguk ráadásul lehetnének egy
diakrón kánon teremtői is, például akképpen, hogy nem csupán évente, de egy évtizedre
vagy más nagyobb időintervallumra visszatekintve is megkeresnék a legjobb műveket.
Ez azonban anyagilag nem érné meg: képtelenség olyan eseménynek igazi
médiafelhajtást csinálni, ami olyan beláthatatlan időközönként csalná képernyő elé az
embereket, mint öt, tíz, vagy még több év. Ez természetesen nem zárja ki azt, hogy egy
szinkrón intézményes kanonizátor egy művet beleírjon egy diakrón kánonba is, ez
azonban már nem csupán az ő egyedüli teljesítménye, vagy ha úgy tetszik, nem az
elsődleges célja – végső soron olyan megfoghatatlan tényezőhöz is köthető, mint a mű
életképessége, az, hogy újabb és újabb olvasókat legyen képes bevonzani.
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4. A kánonalkotás pszichológiai vonatkozásai
Miért kell egyáltalán a kánon? Miért érezzük belső szükségét annak, hogy egy
rendelkezésre álló mennyiségből kiválasszunk egy bizonyos kisebb mennyiséget,
amelyet nagyra értékelünk, és amelyet aztán mindenki számára mértékként állítunk?
A

kérdésre

elsősorban

nem

irodalmi-esztétikai,

hanem

pszichológiai

és

társadalomfilozófiai választ adhatunk. Az esztétika is lényeges szempont, ez
kétségtelen, hiszen az ember vágyik a szépre – ez azonban nem a kánon, hanem a
művészet mint olyan létére adna inkább magyarázatot. A kánon létének okai főként
lelkiek. Belső szükségét érezzük annak, hogy legyen egy közös listánk, azaz egyfajta
normánk, amelyhez viszonyíthatjuk magunkat, és amelyhez képest meghatározhatjuk
magunkat és helyünket a világban. Mindannyiunknak kell az az érzés, hogy tartozunk
valahova, hogy nem egyedül állunk a világban, hogy van valami, amelyen keresztül
definiálhatjuk önmagunkat. Ebben a perspektívában a kánon a közös kapcsolódási pont,
annak az érzése, hogy én is ismerem azt, amiről a többiek beszélnek és amit a többiek
ismernek, tehát e közös kulturális referencia révén nekem is jogom van részt venni a
csoport kommunikációjában. A köznép számára (felhasználói szinten) tehát a kánon az
egység, a csoporthoz tartozás médiumaként szolgál.
A hatalmon lévők számára azonban mindez másként jelenik meg; számukra a kánon
az uralkodás kulturális manifesztációjaként biztosít előnyöket. Ha a hatalom
perspektívájából vizsgáljuk a kánonalkotást, a kánon, funkcióját tekintve, lehet
deskriptív vagy normatív, ahogy a szakirodalom bemutatásakor is kitértünk rá.56 Ez a
fajta felosztás ugyanakkor megtévesztő is: azt hangsúlyozza, hogy létezik külön
értelmezhető deskriptív, valamint attól független normatív kánon. Az azonban kérdéses,
hogy egy efféle felosztásnak mennyi értelme lenne. A normatív kánon jelentése
egyértelmű: „megmondom, hogy mit olvass”. A deskriptív kánon ugyanezt mondja,
csak szofisztikáltabban: „megmondom, hogy melyek azok a művek, amelyek bizonyos
szempontból fontosnak tekinthetők annyira, hogy ezek elolvasását kérjem”. De vajon
milyen szempontok határozzák/határozhatják meg egy mű jelentőségét? Eladási
statisztika? Recenziók száma? Kiadások száma? Filmfeldolgozások száma? Személyes
preferenciák? A kánon leírója annyi ellentmondással találja szemben magát, annyiféle,
párhuzamosan létező kánonnal találkozik, hogy kénytelen lesz normalizálni azt; nem is
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Ld. Gorak és Altieri, In: Rohonyi, p. 67., p. 151.
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beszélve arról, hogy ha egy hatalom (politikai, tudományos stb.) leír egy kánont, azt az
olvasóközönség automatikusan kötelező érvényűnek fogja tekinteni önmagára nézve.
Egy deskriptív irodalomtörténet a szövegek nagy száma miatt kénytelen válogatni;
válogatási szempontjait pedig sok (normatív) tényező befolyásolhatja; ráadásul az
irodalomtörténet önmagában egyértelműen normatív kanonizátor, hiszen a könyv
kiadója már egy fontos kanonizációs tényező, és a könyvet író irodalomtörténész vagy
irodalomtörténészek sem ismeretlen pályakezdők. A deskriptív kánon tehát csupán egy
illúzió; a felszínes szándék lehet egy deskriptív kánon megalkotása, de a megalkotónak
tisztában kell azzal lennie, hogy pszichológiai értelemben mégiscsak óhatatlanul
normatív kánon lesz abból, amit összeállít. Legfeljebb a kánonalkotás folyamatának
elején tekinthetünk tehát pusztán leírónak egy kánont – ez legnaivabb formájában is
csupán pillanatnyi, idealisztikus állapot lehet. Az összeállított könyvlista ekképpen egy
felsőbb hatalom beavatkozása lesz a kisebb-nagyobb csoport életébe, ennek a
beavatkozásnak pedig különféle okai lehetnek, mint például személyiségnevelés,
stíluscsiszolás vagy manipuláció.
Hogy milyen hatással van ennek a felsőbb hatalomnak a deskriptív/normatív
beavatkozása a csoport életébe, az esetről esetre más: egy kánont lehet ugyanúgy
elfogadni lelki okokból, mint elutasítani. Ha az irodalmi kánon legkézzelfoghatóbb
variánsát, az iskolai kánont nézzük, látnunk kell azt, hogy ez a legkézzelfoghatóbb
kánon ugyanakkor minden bizonnyal az egyik legérzékenyebb is. Pszichológiailag
öngól ugyanis megalkotni egy iskolai kánont a fenti szempontok bármelyike alapján,
hiszen éppen ez a korosztály, ennek a kánonnak a célcsoportja lázad a normák és a
felsőbb hatalom ellen a legösztönösebb módon. A csoporthoz való tartozás vágya ennél
a korosztálynál döntő, viszont nem a felnőttek világával, értékeivel és normáival
akarnak azonosulni, hanem éppen ellenkezőleg, azok ellen, egyfajta szubkultúrát
létrehozva, bebizonyítva ezáltal azt, hogy ők elég erősek ahhoz, hogy a maguk
világnézete, értékei és normái talaján is megállják a helyüket. A lázadó korszak elmúlik,
a fiatalok lassan maguk is felnőttek lesznek, de viszonyuk az iskolai kánon nagy
alakjaihoz aligha lesz elfogadó. A gimnáziumi kánon ugyanakkor él, mert
(mesterségesen) életben tartják. Azokban a kultúrákban, ahol szigorúan meghatározott
irodalmi listák alapján tanulnak a diákok, ott a kánon értelmezésének megkérdőjelezése
bűn, ami minden bizonnyal még inkább erősíti a kánon- és normaellenes magatartást.
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Miért kellenek nekünk ezek a kanonikus művek?
Az élet, a létezés kérdései, bár konkrétan kevés tudomány írja ezt így le, ősidők óta
foglalkoztatták az embert. Az irodalom sok esetben explicit módon foglalkozik ezekkel
a kérdésekkel, tehát a gondolkodó ember az élet okán töpreng, a világ nagy kérdésein.
Azokat a műveket, amelyek a nyugati világ kánonjában helyet kaptak, a kánon olvasója
úgy olvassa, akképpen értelmezi, hogy ezek a fontos, létezést érintő kérdésekkel
foglalkoznak, arra próbálnak választ találni. A gondolkodó embert érdekli a létezés
misztériuma – minek születtem meg, hogyan születtem meg? A vallás és a Biblia már
nem ad kielégítő magyarázatot, sőt: inkább újabb kérdéseket vet fel a létezéssel és
annak értelmével kapcsolatban. A kultúrkincs, az összegyűjtött, értékesnek minősített
alkotások

megőrzése

és

továbbadása

a

fennmaradást

szolgálja

(a

kultúra

fennmaradását), illetve olyan reményeket fűznek hozzá, hogy majd azok segítségével
megválaszolhatják ezeket a fontos kérdéseket.
A kánonviták azon kérdésére tehát, hogy „szükséges-e a kánon”,57 akképpen kell
válaszolnunk, hogy a kérdés értelmetlen, hiszen az emberiség nem létezik kánon nélkül,
mivel az ember pszichológiailag érez erős késztetést arra, hogy válogasson, illetve hogy
nyomon kövesse mások válogatásait. A kánonalkotás lelki szükségszerűség: a
legfontosabb művek kiválasztása létfontosságú részben azért, mert egyszerűen
lehetetlen minden művet elolvasni, tehát állandóan válogatnunk kell, részben pedig egy
csoport, egy közösség öndefiniálása céljából; azon művészek kiemelése és műveiknek
példaképül állítása, akik valamely írásmű, zenemű, képzőművészeti alkotás stb. révén a
közösség számára fontos, ikonikus alakká váltak. A nagy műalkotások teremtik meg a
kisebb vagy nagyobb közösséget egy bizonyos számú emberből, akik számára egy adott
mű ugyanazt (vagy nagyjából ugyanazt) jelenti. Egy kisváros lakóit az például képes
lehet összetartani, hogy egy országos hírű költő szülőhelyének mondhatják magukat. A
kánonállítás jelen van az élet minden területén és folyamatosan, ösztönösen zajlik,
méghozzá egyszerűen azért, mert „a csordához tartozni” biztonságot jelent: kánonok
nélkül az ember egyedül van, nem tartozik sehova, márpedig a magány éppen az az
érzés, amely elől az ember, ha egy mód van rá, egész életében menekül.
Az a kérdés, hogy intézményes kánon legyen-e, már bonyolultabb, de szintén
felesleges feltenni. Intézményes kánon is van, többféle intézmény folyamatos munkája
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Például Kermode és Bloom, In: Rohonyi, p. 110., p. 190.
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által meghatározva; hiszen ez szintén pszichológiai és hatalmi előnyökkel járhat a kánon
tulajdonosai számára. A kánon létével kapcsolatos egyetlen kérdés, amelyet meg lehet
vitatni, az az, hogy az iskolákban közös irodalomlista alapján tanítsanak-e vagy sem. Ha
viszont elkészül egy ilyen lista, az mindenképpen az első két kánonból: a sok
személyesből és a néhány intézményesből fog összetevődni. S hogy ki által fog
összetevődni? Egyértelmű és pontos válasz nincsen erre, az azonban biztos, hogy egy
nagy, közös intézményes kánon alakításához hatalom szükségeltetik.
De

amint

megállapítottuk,

a

felülről

meghatározott

iskolai

kánon

lehet

kontraproduktív is: a gimnáziumi diák van pszichológiailag éppen abban a korban, hogy
elutasítson mindent, így az irodalomórákon elolvasandó művek a maguk elitizmusával
is csak a lázadást szítják majd benne, és azt, hogy ellenkánont alakítson ki magának. A
felülről meghatározott irodalomkánon ugyanakkor a könyvkiadás révén élni fog, az
ellenkánonok sem akkora szervezettséggel, sem pedig éppen emiatt akkora erővel és
kitartással nem tudnak rendelkezni, hogy hathatósan leváltsák az uralkodó kánont. A
hatalom oldalán áll a könyvkiadás, amely folyamatosan adja ki a kanonizált műveket –
hiszen kereslet kötelezően van rá.

5. Összegzés
Mielőtt továbblépnénk és megnéznénk a svédországi kánont és kanonizációs vitát,
érdemes összefoglalni az eddig tárgyalt szempontokat, amelyek kiindulópontként
szolgálhatnak a svédországi helyzet elemzéséhez is, és egy-két példán keresztül
belépünk már a svéd irodalom területére is.
Megállapítottuk tehát, hogy a kánon nem megjósolható, csupán retrospektíven
elemezhető. A szubjektív, tudat alatti elképzelés (függetlenül attól, hogy ez mennyire
állja meg a helyét) a kánonnal kapcsolatban az, hogy örök, ennélfogva „anyagtalan”
(nem köthető materiális érdekekhez), következésképpen feltétlenül jó – tudat alatt
szemlélve tehát megkérdőjelezhetetlen.
Ezek alapján a következőket állapíthatjuk meg a kanonikus művekről:
1. Harold Bloommal58 együtt mondhatjuk, hogy olyan mű lehet csupán kanonikus,
amelyet újra lehet olvasni, és ebből következően a mű többrétegű, többféle értelmezést
58

„A kanonikus műveknek van egy réges-régi kritériuma, mely mit sem vesztett érvényéből. Ha egy
könyv nem követel újraolvasást, akkor nem üti meg a mércét.” Bloom, In: Rohonyi, p. 195.
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enged meg. Hiszen az újraolvasás vágya teremti meg a lehetőséget arra, hogy új
értelmezést adjunk a műnek, új kontextusba (az assmanni értelemgondozás kritériumát
figyelembe véve egy másik aktuális jelenbe) helyezzük a művet, márpedig
2. kanonikus az a mű, amely túlélte saját korát, úgymond maga mellé állította az időt
mint kanonizátort. Ez nem jelenti azt, hogy maga a mű és/vagy szerzője ezt követően
mindörökre fennmarad; bérelt helye lesz a kánonban, csupán azt, hogy jó eséllyel
kerülhet bele a mindenkori kánonokba. Az, hogy egy korszak kevésbé szereti azt a
művet, nem zárja ki annak kanonikusságát – hiszen egy következő korszak újra
felfedezheti azt magának. A túlélés egyik lehetséges módja lehet az, ha egy új mű
intertextualizálja a régi művet: svéd példákat tekintve megállapíthatjuk, hogy Hjalmar
Söderberg ebben a tekintetben nagyon népszerű, hiszen Doktor Glas című, 1905-ös
regénye Bengt Ohlsson 2004-es, Gregorius c. regényében és Kerstin Ekman 2009-es,
Mordets praktik c. regényében köszön vissza; Gun-Britt Sundström För Lydia c., 1973as regénye pedig Söderberg Den allvarsamma leken című regényének újra-elbeszélése.
Ebben az összefüggésben érdekes C.J.L. Almqvist Det går an c. műve, azt ugyanis nem
annyira az utókor, mint inkább saját kora használta fel egy sor más műben, legfőképpen
Almqvist ellen – annyira felháborította ugyanis őket Almqvist művének akkori szemmel
nézve tűrhetetlen erkölcstelensége. A Det går an „testvérregényeit” azóta elnyelte a
feledés, Almqvisté azonban továbbra is él.
3. A rövidtávú (szinkrón) kánonba azok a művek kerülhetnek be, akik gazdasági,
politikai, ideológiai vagy esztétikai okból megfelelőek egy adott közösség számára. A
szinkrón kánonba való bekerülés csupán segítségére lehet a műnek/szerzőnek a
hosszabb távú (diakrón) kanonizálásban, okozója azonban nem.
4. Az a mű, amely saját ágán kívül más médiumba is ellátogat, nagyobb eséllyel
válik kanonikussá. Különösen igaz ez egy olyan korban, amelyben a médiumok száma
és a média jelentősége megsokszorozódott. Egy irodalmi mű kirándulása például a zene
világába régen is lehetséges volt (svéd példával élve gondolhatunk Harry Martinson
1956-os Aniarájára, amelyet 1959-ben operaként is bemutattak). Most főként az
irodalom és a film együttműködése gyakori,59 de az irodalom és a zene továbbra is
kooperál: legkézenfekvőbb példa erre a megzenésített vers. Nem elképzelhetetlen
ugyanakkor a prózaművek és a zene találkozása, részben a film közvetítésével, tehát egy
59

Klasszikus svéd példa lehetne Lagerlöf Gösta Berlingje 1924-ből vagy 1985-ből; kortárs mű kortárs
feldolgozására pedig számtalan példa akad, ezek egyike Mikael Niemi Populärmusik från Vittula című
regényének filmváltozata 2004-ből.
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megfilmesített regény betétdala révén, de olyan módon is elképzelhető a koprodukció,
hogy egy zenei alkotás tartalmaz irodalmi referenciát.60 Továbbgondolva olyan esetet is
elképzelhetünk, hogy ennek a megfilmesített regénynek a betétdala megjelenik
albumformában is, akkor pedig – az album borítója révén – a képi művészet is
bekapcsolódik a kanonizációs körbe.
***
Mit jelent egy olyan nemzet kanonizációját vizsgálni, amely határozottan kijelenti, hogy
nála nincsen kánon, ahogyan azt Svédországban teszik? Egyáltalán mi az, ami a
vizsgálat számára érdekes? Megnézni azt, hogy hol tévednek, hányféle kanonizáció él
és virul egyidejűleg az országban? Vagy hogy milyen módon kanonizálnak mégis?
Esetleg azt, hogy mit kanonizálnak ki, és ebből milyen következtetéseket lehet levonni?
Bizonyos értelemben ezen szempontok mindegyike vizsgálandó. A kánon a tudás és a
társadalom története, de nem mindegy, hogy ki írja azt meg és ki miként olvassa. Hiszen
a kánon sem vizsgálható önmagában: szorosan hozzátartozik annak a társadalomnak a
vizsgálata, amelyben keletkezett, annak felépítése, értékítélete, szokásai, prioritásai. Az
eredmények pedig kétirányúak: nem csupán a társadalom tud valamit mondani
számunkra a kánonról, de a kánon is információkkal szolgálhat a társadalomról.
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Például olyan módon, hogy egy zenekar egy irodalmi műről vagy egy regényalakról kölcsönzi a nevét.

38

II. Svédországi kánonok – régen és ma
Az előzőekben azt vizsgáltuk meg, hogy milyen jelentése volt, vagy milyen jelentése
lehet a kánon szónak, továbbá magyar szempontból néztük meg a nemzetközi
szakirodalmat, melynek alapján általános következtetéseket igyekeztünk levonni a
kánon mint jelenség társadalmi helyzetéről és szerepéről. A most következő fejezet
célja ez utóbbi vizsgálat elmélyítése, vagyis a kánonvita svéd szempontú bemutatása és
elemzése, különös tekintettel a 2006-ban támadt kánonvitára.
Az irodalomtanítás Magyarországon a kánon szempontjából viszonylag csendes
történetet tudhat magáénak. Nem arról van itt szó, hogy egyáltalán ne lettek volna
viták,1 sokkal inkább arról, hogy ezek nem kaptak igazán széles körű publicitást; és, ami
talán a legfontosabb, emiatt aztán nem is jutottak el a tantermekbe: a kánon tartalmáról
lehet vitatkozni, de a kánon mint jelenség és mint konstrukció nem képezi az iskolai
oktatás tárgyát.2 Természetesen mindenkinek lehetett véleménye arról, hogy mennyire
helyes, mennyire megfelelő az irodalomtanítás ebben a formájában, azt azonban senki
nem vonta kétségbe, hogy vannak bizonyos magyar és külföldi írók, akiket tanítani kell,
akiktől olvasni kell. Bizonyos írók bizonyos műveinek ismerete Magyarországon
egyszerűen hozzátartozik a műveltséghez; márpedig a műveltség, és ezt azért többnyire
nem vonja kétségbe egyetlen, magára valamit is adó közszereplő vagy magánember
sem, nélkülözhetetlen. Az alapműveltség elsajátítása belépőjegy a felnőtt társadalomba,
implikálva ezzel azt, hogy a kanonikus művek olyan tudást hordoznak magukban,
amely nélkül gyakorlatilag „lehetetlen a túlélés”. Ezt természetesen így szó szerint nem
mondja ki senki, ám a kánon olyan nyilvánvalóan jelen van az oktatásban, hogy
majdhogynem blaszfémia lenne megkérdőjelezni mind a tartalmát, mind pedig a keretét:
a kánon mint olyan szükségességét és valódi értelmét.
A magyar oktatás kánonnal erősen átitatott jellege miatt meglehetősen nagy sokként
hathat, ha arról értesülünk, hogy akad olyan nemzet Európában, amely számára a kánon
nem mindennapi kenyér. Nem is akármilyen nemzet: Svédország, a jóléti állam, a
mintakép, most már több évtizede kötelező érvényű olvasmánylista nélkül oldja meg a
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Hogy igenis vannak viták, azt jól illusztrálja a következő cikk: Golden Dániel: Kánon és közoktatás – az
irodalomtanítás esélye. In: Kánon és olvasás – Kultúra és közvetítés. II. kötet. Budapest: Fiatal Írók
Szövetsége, 2002., pp. 7-30.
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Ld. a Nemzeti alaptantervet: http://www.ofi.hu/nat, olvasva: 2013-11-18
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diákok irodalmi nevelését.3 Természetesen egy svéd gimnáziumi irodalomkönyvben is
vannak irodalmi szövegek, de egyrészt nem teljes művek, csupán részletek bizonyos
művekből, tehát a diákot senki és semmi nem kényszeríti arra, hogy teljes műveket
olvasson el, másrészt többféle irodalomtankönyv is van a piacon,4 melyek közül a
tanárnak van joga választani – egység tehát semmiképpen nincsen, és nincs is központi
törekvés arra, hogy bármiféle egység legyen az irodalomkönyvek kánonjában. A
választás tehát látszólag szabad, a szabadság pedig pozitív töltésű szó a jelen liberálisan
demokratikus értékeket valló civilizációjában; azonban hogy a helyzet mégsem
problémamentes, azt Svédország példáján keresztül hamarosan látni fogjuk.

1. Történeti áttekintés5
Irodalmi kánon sokféle formában létezik; leginkább intézményesített és gyakorlatilag
megkérdőjelezhetetlen azonban minden bizonnyal a közoktatás irodalmi kánonja.
Megkérdőjelezhetetlen azért, mert a kánon célcsoportja társadalmi hatalommal nem
rendelkezik, a kánon tulajdonosa és előállítója pedig részben a patinás és éppen ezért
tiszteletet parancsoló hagyomány, részben pedig a társadalmi szinten mindenek felett
álló politikai hatalom. Éppen ezért indokolt egy svéd oktatástörténeti áttekintéssel
kezdeni, hogy világosabbá váljon a későbbi kánonviták fókusza.
A nyugati civilizáció sok országához hasonlóan Svédországban is volt már a korai
időktől oktatás és népnevelés. Az oktatás szervezettebb megformálására természetesen
csupán a svéd nemzetállam 1000 körüli kialakulását követő évszázadokban volt
lehetőség, melynek természetes középpontja és szervező ereje a keresztény egyház volt,
amely előírhatta azt, hogy milyen tudás (milyen típusú és milyen mértékű) szükséges az
egyes embernek a földi életben. Más szóval élve: az egyház előírásai szolgáltak a
műveltség mércéjeként, tehát a szigorú tekintélyelven működő egyháznak volt hatalma
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A svéd klasszikus gimnáziumi kánonról ld.: Brink, Lars: Gymnasiets litterära kanon. Urval och
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dönteni arról, hogy milyen ismeretek elsajátítását követeli meg az egyéntől – illetve
hogy milyen ismereteket bocsát a rendelkezésére. Ezen intézmény köré szerveződött
Svédországban is az oktatás és a műveltség, melynek közvetítői első lépésben a
szerzetesek voltak; akinek pedig az általuk nyújtott tudás kevésnek bizonyult,
továbbléphetett egy magasabb szintű oktatási intézménybe. Ugyan kezdetben főleg a
nagy európai egyetemeket látogatták a tudósabb hajlamú svéd ifjak,6 1477-től azonban
Uppsala városában saját egyetemet is nyithattak. Az oktatás igazi fellendülése azonban
aligha meglepő módon Svédország nagyhatalmi korszakának (1611-1718)7 idejére esik.
Svédország hadai ebben az időben nem csupán hadjáratokra jártak Európába, de
műveltséget is vittek magukkal haza, a szó átvitt és (könyvek formájában) konkrét
értelmében is,8 amely műveltség most már politikai hatalmuk megszilárdításában is
szerepet játszhatott – a művelt Európa térképén politikailag jelentős helyet csupán
művelt állam vívhatott ki magának. Gimnáziumokat és egyetemeket alapítottak,
bővítettek és fejlesztettek, amelyek most már állami kézben voltak; a közoktatás
szélesebb rétegek körében történt bevezetéséért pedig elsősorban az 1686-os egyházi
törvény felelt, amely kimondta, hogy minden egyházközség felelős tagjainak
oktatásáért.9 Ez a törvény sokáig meghatározta a népművelést; az 1800-as évek elején, a
romantikus áramlatok térnyerésével pedig egyre nőtt annak az igénye, hogy ne csupán
latint, hanem több, gyakorlati haszonnal inkább rendelkező tárgyat is tanítsanak, az
eddigieknél komolyabb, szervezettebb mértékben: 1809-től kezdték tervezni az
egységes svéd népiskola bevezetését.10 Azt azonban nem lehet állítani, hogy általános
lelkesedés kísérte volna ezt a változást, lévén a svéd romantika két jelentős alakja, Erik
Gustaf Geijer és Esaias Tegnér is meglehetősen szkeptikus volt azzal kapcsolatban,
hogy valójában mennyiben is használ az egyszerű népnek a túl sok tudás. Geijer úgy
vélte, hogy a földműves parasztnak nincs szüksége semmiféle komolyabb ismeretre,
hiszen neki ez nem feladata; Tegnér pedig amellett foglalt állást, hogy a nem kellően
elsajátított tudás többet árt, mint használ. Geijer azonban később megváltoztatta a
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véleményét, amikor azt tapasztalta, hogy a műveltség, a képzés növelése hathatós
fegyver lehet olyan társadalmi problémákkal szemben, mint például a szegénység és a
bűnözés.11 Eszmei értelemben ettől az időszaktól számítható a svéd népoktatás, amely a
romantika ideológiájával összhangban egyrészt a népet helyezte középpontba, másrészt
pedig csökkenteni szándékozott a társadalmi osztályok közötti különbségeket. Ennek
igazi gyakorlati megvalósulására ugyanakkor még várni kellett: csupán 1842-ben lépett
életbe a népiskolai törvény, amely kötelezővé tette az oktatást, de természetesen még
ezután is hosszú időnek kellett eltelnie, míg valóban mindenki részévé vált a
népoktatásnak.
A 19. század második felében ugyanakkor történt néhány dolog, ami hosszútávon
rányomta a bélyegét a svéd oktatásra és képzésre, valamint a műveltségről alkotott
képre. Grundtvig népfőiskolájának svédországi megteremtése volt az egyik ilyen
esemény: a népfőiskolák egyrészt gyakorlati haszonnal jártak, a parasztokat ugyanis a
svédországi közigazgatási reformok után meg kellett tanítani rendesen írni, olvasni vagy
számolni, hogy képesek legyenek eljárni ügyeikben.12 Másrészt volt azonban egy
másféle típusú haszna is: mivel már jóval többen válhattak részévé az oktatásnak, a
népfőiskolák ekképpen a demokrácia és az egyenlőség ideálját testesítették meg, majd
ezzel párhuzamosan annak erősödését hozták a gyakorlatban is: mivel ezek többnyire
bentlakásos iskolák voltak, a tanulók gyakorlatilag együtt éltek, ami kapcsolatok
kiépítésére és szervezetek alapítására egyaránt jó alapul szolgált. Nem mellékes, hogy
Svédország legrégibb és legnagyobb „tanulóköre” (studiecirkel), az Arbetarnas
Bildningsförbund (ABF) is egy népfőiskolán alakult 1912-ben.13 A tanulókör lényege,
hogy a tagok rendszeresen összejárnak, hogy beszélgetések és viták révén képezzék
önmagukat és egymást, tehát ideális mértékben demokratikus és egyenlő.14 Márpedig a
tanulókör alapvető filozófiája az, hogy mindenki egyenlő, és a tudáshoz, az
ismeretekhez bárkinek szabad joga van hozzájutni: senki sem több vagy kevesebb a
másiknál. A tanulókörök még ma is élőek és népszerűek Svédországban, ami jól jelzi,
hogy a svédek mennyire szimpatikusnak találják ezt a képzési formát. Az egyenlőség
gondolata tradicionálisan erős Svédországban – arról ugyanakkor nem beszél, hogy
műveltség tekintetében milyen ideálokat állít fel. Sem a műveltség mértéke, sem annak
11
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tartalma nem definiált a svéd tanulókörök demokráciájában: az egyenlőség ideálja
tulajdonképpen az egyetlen kitétel, amelyet vallani és követni kell.
Ami az intézményesebb oktatást illeti, abban a svéd nyelv és irodalom mint tantárgy
a 19. század második felében még csak fejlődési stádiumban volt, nem játszott igazán
komoly szerepet az oktatásban. A 20. század első felében azonban, mint Brink
rámutatott, a gimnáziumi kötelező heti óraszám fokozatos növekedésével – elsősorban a
klasszikus nyelvek rovására – fajsúlyosabb tárgy lett, ilyen módon pedig a korábbinál
elismertebb tevékenységgé vált a nemzeti irodalom behatóbb tanulmányozása, valamint
irodalomtörténeti áttekintések írása és antológiák szerkesztése. Ebben az első komoly
lépcsőfok az 1905-ös tanügyi reform volt, amelyet több másik követett, s amely egészen
1933-ig a svéd nyelv és irodalom oktatásának folyamatos erősödését mutatta.15 Nem
szabad azonban elfeledkeznünk arról sem, hogy milyen különböző arcokat mutatott
ekkoriban Svédország kulturális, társadalmi és politikai szempontból. A társadalom
jelentős veszteségeket könyvelhetett el magának: az 1800-as évek második felétől az
általános szegénység miatt tömeges kivándorlás kezdődött, s a 20. század első
évizedeiig mintegy 1,3 millió ember emigrált Amerikába.16 Politikailag sem mondható
sikeresnek a korszak: a századforduló kivándorlásai mellett Svédországnak azzal is
szembe kellett néznie, hogy a norvégok, akikkel a svédek 1814 óta perszonálunióban
voltak, 1905-ben végleg önállósodtak. Az ország világirodalmi helyzete ugyanakkor
éppen ellenkezőleg, a dán és norvég irodalommal párhuzamosan erősödik ekkortájt,
főként olyan nevek révén, mint Strindberg vagy Lagerlöf; de a svéd krimi és
kalandregény is jól állt nemzetközi viszonylatban (magyarra is számos szerzőt
fordítottak közülük, például Samuel August Duse vagy Frank Heller műveit, akik bár
ma már nem mondanak sokat sem a magyar, sem a svéd átlagembernek, saját korukban
azonban népszerűségük folytán jelentősnek számítottak). Nem szabad továbbá
elfelejteni azt sem, hogy ebben az időszakban kezdett kibontakozni a Nobel-díj, amely
akkor ugyan még nem számított kifejezetten jelentős elismerésnek, az évek folyamán
azonban a világ egyik legfontosabb irodalmi díjává nőtte ki magát. Ezek alapján a 1920. század fordulóját és az új század első felét a svéd irodalom egyik aranykorának is
tekinthetjük, amely megalapozta Svédország későbbi (irodalmi) hírnevét. Habár tehát a
19-20. század fordulója politikai, gazdasági és társadalmi szempontból korántsem volt
15
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ideális Svédország számára, a világ kulturális színterén mégis helyet követeltek
maguknak – olyan helyet, mely az idő múlásával fokozatosan kinőtte önnön kereteit, s
az irodalmi mellé nem csekély politikai befolyást is szerzett magának. A társadalmi és
politikai kudarcok sorozata után logikus lépésnek tűnhet, hogy ehelyett a kultúrára és a
kulturális egységre fektették a hangsúlyt; a könyvkiadásban pedig olyanok kaptak egyre
nagyobb teret, akik Svédországot a nemzetközi irodalomba voltak képesek vinni.
Nehéz volna persze megmondani, hogy a nemzeti egység és a nemzetközileg
elismert kulturális pozíció elérésének ezen eszközei közül mi volt tudatos és mi volt
kevésbé tudatos intézkedés. De az irodalomtanítás erősödése, egyfajta kánon
megszilárdulása mindenképpen olyasfajta törekvés volt, amellyel a nemzetet kívánták
egységesíteni, egy társadalmilag, gazdaságilag és politikailag nehéz időben közös
értékeket és ideálokat adva a növekvő számú diákseregnek.17 Újabb és újabb
nemzedékek ismerték meg tehát a svéd irodalomtörténet nagyjait, akik bebizonyíthatták,
hogy magaskultúra nem csupán külföldön létezik, de a svédeknek maguknak is vannak
nagyjaik, évszázadok óta folyamatosan gazdagítva az ország szellemi fejlettségét.
Ennek a kánoni „aranykornak” 1945 után vége szakadt, Brink elemzése szerint18 két
ok miatt. Egyrészt a tankönyvszerzők nagy generációja nyugdíjba vonult vagy meghalt
ekkortájt, részben pedig – és ez minden bizonnyal súlyosabban esik latba – Svédország
is visszariadt attól a nacionalista propagandától, amelynek túlzott alkalmazása a
megelőző években egy teljes világot borított lángba. A történelmi tapasztalat
megváltoztatta a nemzeti ideálokat, és innentől fogva sokkal inkább a demokratikus
értékeket helyezték középpontba a nemzeti helyett. Alighanem elgondolkodhatunk rajta,
hogy nem lehetne-e ezt egy tágabb perspektívában látva a tudomány egészére
értelmezni: a humán tudományok nem csupán szubjektívak, de a nemzeti értékeket
eltúlozva veszélyesek is lehetnek, s talán ez is hozzátett ahhoz, hogy az objektivitás
látszatát magán viselő természettudományok presztízse a jóval szubjektívabbnak
tekintett humán tudományok rovására megnövekedett.
1960 után újabb változások következtek, az oktatás mindenki számára nem csupán
hozzáférhető, de kötelező lett: szép sorban bevezették az új típusú általános és
középiskolát, teljesen revideálni kellett tehát az oktatásról (és ezáltal az egyes
tárgyakról, így az irodalomról is) alkotott képet. E változás körvonalainak
konkretizálását illusztrálja, hogy az akkori oktatásügyi miniszter, a későbbi
17
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miniszterelnök, Olof Palme miként határozta meg 1968-ban négy pontban az iskola
feladatát és az oktatáspolitika legfőbb céljait:19
1. Az oktatás nagy jelentőséggel bír a gazdasági, társadalmi és kulturális fejlődés
szempontjából;
2. A képzés jelentős az egyén önmegvalósítása céljából;
3. Az oktatás az életerős demokrácia előfeltétele;
4. Az oktatáspolitika célja a társadalmi egyenlőség növelése.
Mint látható tehát, messzire kerültünk egyrészt az általános népneveléstől, amelyet a
népiskola 1842-es bevezetése tűzött ki célul, de attól az elitképzéstől is, amely a 20.
század első felére volt jellemző. Palme négy pontjából kitűnik, hogy az oktatás legfőbb
erénye, hogy individuálisan, de még inkább szociálisan hasznos, nem utolsósorban azon
törekvés elérése érdekében, hogy a társadalomban egyenlőség lehessen. Az oktatás
demokratizálódása ezt követően egyre inkább liberalizmusba csapott át, főként amikor
az 1980-as években megszűnt az állami felügyelet az iskolák fölött, s azokért ezt
követően már teljes egészében az önkormányzatok feleltek. Ennek következményeként
az oktatás tulajdonképpen teljesen liberálissá vált: az állam nem gyakorolt hatalmat az
iskolák felett, akik így aztán saját belátásuk szerint oldották meg a diákok oktatását, ami
viszont nagymértékben hozzájárult a képzésbeli egyenetlenségekhez Svédországban.20
Ettől gyökeresen eltérő volt az a folyamat, amely az 1990-es évek felsőoktatásában
következett be: ekkortól ugyanis a politika és a gazdaság szereplői döntöttek arról, hogy
milyen kutatásra és mennyi pénzt adnak.21 Mint tehát láthatjuk, két ellenirányú folyamat
zajlott a 20. század utolsó két évtizedében: a közoktatás liberalizálódott és
decentralizálódott, a felsőoktatás ugyanakkor a nagypolitika és a gazdaság kezébe
került. Egységben szemlélve, egyetlen „történetként” olvasva ezt a két folyamatot akár
azt is megállapíthatjuk, hogy az állam a közoktatás decentralizálásával gyengítette a
gimnáziumokat, a diákok képzését, hiszen eltűnt a közös mérce, nem voltak már
egységes elvárások, a felsőoktatást pedig ezt követően úgy befolyásolhatta, ahogyan
csak akarta. A 80-as évek decentralizációjának fényében mindenesetre legalábbis
feltehető az a kérdés, hogy mindezzel Olof Palme 68-as ideáljait is, főként a társadalmi
egyenlőségre vonatkozót, feladták volna, vagy egyszerűen csak úgy ítélték meg, hogy a
változó idők megváltozott közoktatást is igényeltek, s ők csak haladni kívántak a korral.
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Egyvalami biztos: az egységes irodalmi kánon ezzel egyetértésben lassanként eltűnt
az iskolai irodalomkönyvekből;22 mivel pedig már nem volt kötelező a nagy svéd
szerzőket tanítani (sőt a decentralizációs folyamat után semmi más egységeset sem), a
diákok svéd irodalmi ismeretei hanyatlásnak indultak, és sokan a svéd mint iskolai
tantárgy

helyzetének

gyengülésével

hozták

összefüggésbe

a

diákok

romló

teljesítményét. A svéd diákok ugyan mind a 2000-es, mind a 2003-as és 2006-os PISAfelmérésben az átlagnak megfelelően teljesítettek,23 teljesítményük mégis romló
tendenciát mutatott a 2000-es évek első évtizedében; irodalmi alulképzettségük és
olvasási készségük romlása pedig régóta zavarta a kritikusokat. A Göteborgi Egyetem
egyik kutatója, Per Fröjd például éppen 2005 végén nyilatkozott kutatási eredményeiről
a Forskning & Framsteg című tudományos folyóiratban, melyben megállapította, hogy
1991 óta folyamatosan csökkent a diákok olvasási képessége – ezt a tényt pedig részben
az iskolák önkormányzati kézre kerülésével, részben a forráselvonásokkal magyarázta,
részben pedig a diákok megnövekedett internethasználatával.24 A helyzet orvoslására
tett erőfeszítéseket tekintve jószándékban nem volt hiány, a konkrét megvalósításban
azonban voltak hiányosságok. Az 1994-es alaptantervben például (ami kisebb
változtatásokkal egészen 2011 őszéig érvényben volt) a következőképpen határozták
meg az irodalomtanítás feladatát:
A kulturális identitás többek között a nyelvben és az irodalomban jut kifejezésre. A nyelvvel,
irodalommal és a képi médiával való találkozás hozzájárulhat a személyes fejlődéshez. A képzés
célja e tárgy esetében az, hogy a diákok megismerjék a kulturális örökséget, valamint állást is
foglaljanak annak kérdésében, továbbá hogy átéljék és megvitassák azokat a szövegeket, amelyek
részben kedvet csinálnak az újabb olvasáshoz, részben pedig provokatívan hatnak. […] Az
Irodalom és irodalomtudomány című kurzus részben arra ad lehetőséget a diákoknak, hogy
elmélyedjenek a szépirodalom formáiban és funkcióiban, részben pedig az, hogy
megismerkedjenek az irodalomtudományi módszerek alapjaival. Ennek tárgyai lehetnek például a
korszakok, Európán kívüli irodalmak, műfajok, irodalmi irányzatok és egyéni szerzői
pályafutások. A szövegek tanulmányozásánál különböző irodalomtudományi perspektívákat
alkalmaznak. Ezzel összefüggésben irodalomkritikát és egyszerűbb irodalomelméleti szövegeket
olvasnak különböző korszakokból. Az irodalomolvasás és a szövegelemzés annak mélyebb
megértéséhez járul hozzá, hogy hogyan viszonyul történelmileg az irodalom a társadalomhoz,
valamint a kulturális és esztétikai áramlatokhoz. A kurzuson az értékelés kérdései is szóba
kerülnek; olyan fogalmakat vitatnak meg, mint például az irodalmi kánon, minőségi irodalom és

22

A nemzeti alaptantervek 1975 óta nem tartalmaznak semmiféle előírást az irodalomórák konkrét
tartalmára vonatkozóan. Vö. Persson, Magnus: Den goda boken. Samtida föreställningar om litteratur
och läsning. Lund: Studentlitteratur, 2012., p. 89.
23
A felmérésről ld.: http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/pisa-20001.9892 illetve http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/pisa-20031.10082 valamint http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/internationella-studier/pisa/svenska-15aringar-ar-battre-pa-att-lasa-an-att-rakna-1.39273 továbbá a diákok romló olvasáskészségéről ld.:
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/lasochskrivinlarning/tiofragorochsvar/varforblirsvenskaeleve
ralltsamrepalasforstaelse.5.14ed700e12c61167c5180002719.html (olvasva: 2013-06-09)
24
Höjer, Henrik: Skolbarnen läser allt sämre. In: Forskning & Framsteg, 2005-12-01, forrás:
http://fof.se/tidning/2005/8/skolbarnen-laser-allt-samre, olvasva: 2013-06-09
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népszerű irodalom. Az Irodalom és irodalomtudomány közös kurzus a társadalomtudományi
25
program kulturális specializációján belül.

Mint láthatjuk, a diákok a tanterv alapján sok kérdéssel kell hogy találkozzanak
irodalmi tanulmányaik során, azonban hogy pontosan milyen szerzőket és milyen
mélységben vitatnak meg, nyitott kérdés marad – amely végső soron valóban
hozzájárulhat egyfajta országos méretű irodalmi alulműveltséghez.

2. A 2006-os kánonvita
Ezt a romló tendenciát és kulturális nemtörődömséget elégelte meg 2006 nyarán a
Folkpartiet liberalerna (Liberális Néppárt) egyik képviselőjelöltje, Cecilia Wikström,
aki a választási küzdelemben egy javaslatban vetette fel egy egységes svéd nemzeti
kánon meghatározását: az irodalomlista svéd és nemzetközi szerzők különleges
jelentőségű műveit tartalmazná. A javaslat szempontjából egyáltalán nem mellékes az
időzítés: a svédországi kánonvita ugyanis születése pillanatában jól látható, és mint
később látni fogjuk, gyakorlatilag lemoshatatlan politikai bélyeget kapott. Wikström
ekképpen adott hangot vitaindító véleményének a Sydsvenska Dagbladet című
napilapban:
Egy közös irodalmi bázis, egy úgynevezett irodalmi kánon eszközként szolgálhatna egy
elmélyültebb kultúrpolitikai vitában, ugyanakkor hangsúlyozná a tradicionális oktatás jelentőségét,
melyben a svéd nyelvi és irodalmi tudás kapná a fő helyet.
Azok, akik nem tudják kifejezni szükségleteiket és érzéseiket olyan módon, hogy meghallgassa
és el is fogadja őket a környezetük, félő, hogy kívül rekednek. A legtöbb svéd ember megtanulja
otthon a svéd nyelvet, értékrendszert és szociális kódokat, mások ugyanakkor teljesen az iskolára
vannak hagyatkozva ebben a tekintetben. […] Azoknak, akik nem kapják meg a lehetőséget arra,
hogy jól elsajátítsák a svéd nyelvet, később korlátozott lehetőségeik lesznek a pályaválasztásban,
és nehézségeik lehetnek a szociális életben való részvételre is. Svédtudás nélkül reménytelen a
munkakeresés, a kommunikáció a hatóságokkal, vagy az, hogy fontos társadalmi információkhoz
25

„Den kulturella identiteten uttrycks bl.a. i språket och litteraturen. Mötet med språk, litteratur och
bildmedier kan bidra till mognad och personlig utveckling. Utbildningen i ämnet svenska syftar till att ge
eleverna möjligheter att ta del av och ta ställning till kulturarvet och att få uppleva och diskutera texter
som både väcker lust och utmanar åsikter. […] Kursen Litteratur och litteraturvetenskap ger eleverna
möjligheter dels att fördjupa sig i skönlitteraturens former och funktioner, dels att stifta bekantskap med
grunderna i litteraturvetenskaplig metod. Fördjupningarna kan gälla t.ex. epoker, utomeuropeisk litteratur,
genrer, litterära riktningar och enskilda författarskap. Olika litteraturvetenskapliga perspektiv används vid
studiet av texterna. I samband med detta studeras litteraturkritik och enklare litteraturteoretiska texter från
olika tider. Litteraturläsningen och textanalysen bidrar till fördjupad insikt i hur litteraturen förhåller sig
till samhället sett i historiskt perspektiv och till kulturella och estetiska strömningar. Värderingsfrågor
ingår i kursen; begrepp som den litterära kanon, kvalitetslitteratur och populärlitteratur diskuteras.
Litteratur och litteraturvetenskap är gemensam kurs inom kulturinriktningen på
samhällsvetenskapsprogrammet.” [Ford. A.I.] Forrás: http://www.skolverket.se/forskola-ochskola/gymnasieutbildning/gymnasieskola-fore-ht-2011/kursplaner/sok-amnen-ochkurser/subjectKursinfo.htm?subjectCode=SV&lang=SV, olvasva: 2013-06-09
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jussanak hozzá. A svéd nyelvet prioritáló tradicionális oktatás mögött az igazságosság gondolata
húzódott meg.
Ha határozottan kísérletet tennénk arra, hogy mindenki számára elérhetővé tegyük a svéd
irodalmat, az azt jelentené, hogy a svéd irodalom legfontosabb műveinek „kánonját” választjuk ki
és helyezzük előtérbe. Egy ilyen kánon tartalmazná például Bellman episztoláit, Lagerlöf Nils
Holgerssonját, Moberg kivándorló-eposzát, Tomas Tranströmer verseit, vagy Kerstin Ekman
szépirodalmi munkásságának egyes darabjait.26

Wikström felvetése irodalmi szempontból nézve kissé meglepő lehet. Mint javaslatából
kitűnik, a svéd irodalom addig érdekes számára, amíg segít a nyelv elsajátításában, ami
aztán segít a munkakeresésben, továbbá a társadalmi életben való részvételben is.
Konkrétan nem fogalmazza meg, csupán finoman utal rá, hogy a kánon hiánya ebben a
tekintetben elsősorban a bevándorlókat sújtja, hiszen egy átlagsvédnek aligha lehetnek
igazán nagy problémái munkakeresés során a nyelvtudás hiánya miatt. Wikström
felfogása látszatra haszonelvű, hiszen az irodalom azért jó, mert valamilyen nyelven
írják, és ezáltal potenciális nyelvkönyvként alkalmazható. Az azonban nem világos, és
ez Wikström vitahelyzetét nyilvánvalóan gyengítette, hogy miféle segítséget is jelenthet
konkrétan Lagerlöf meseregénye, a 18. századi Bellman bordalai, vagy Tranströmer
néhol nagyon is szűkszavú lírája a munkaerőpiacon. Wikström kiragadott választásai
tisztán irodalmi szempontból nem kifogásolhatóak, hiszen a régebbi művek a maguk
korában hatást gyakoroltak a társadalomra, ráadásul máig fennmaradtak, a mai ember
számára is van mondanivalójuk, tehát ebből a szempontból is „kiállták az idők
próbáját”, az újabb szerzők pedig, mint például Tranströmer vagy Ekman, közkedveltek
és számos irodalmi díjban részesítettek. A politikus mégsem a lehetséges irodalmi
értékeket hangsúlyozza, vagy ha már a haszonelvűségnél tartunk, nem a művek morálispedagógiai értékeire helyezi a hangsúlyt: miközben választásai inkább irodalmi
esztétikaiak, érvelésének fókusza, úgy tűnik, a nyelvi készségen van. Nem is csoda: az
irodalmi és morális értékek túlságosan szubjektívak, egyéni értelemben is, de – és ez
26

„En gemensam litterär bas, en så kallad litteraturkanon, skulle kunna ge verktyg för en fördjupad
kulturpolitisk debatt, samtidigt som den skulle understryka betydelsen av en traditionell bildning där
kunskap i svenska språket och den svenska litteraturen skulle inta högsätet.
Den som inte förmår att artikulera behov och känslor på ett sätt som vinner gehör och får acceptans hos
omgivningen riskerar att hamna i utanförskap. De flesta svenskar lär sig svenska språket, värderingar och
sociala koder i hemmet, medan andra helt måste förlita sig på att få dessa kunskaper i skolan. Den som
inte får möjlighet att lära sig en god svenska kommer att ha starkt begränsade förutsättningar att välja
yrke och han eller hon kan också få svårigheter att delta i samhällslivet. Utan kunskaper i svenska är det
hopplöst att söka jobb, kommunicera med myndigheter och ta del av viktig samhällsinformation. Det
fanns en rättvisetanke bakom den traditionella bildningsskolan som prioriterade svenskan.
En offensiv satsning på att alla skall få del av den svenska litteraturen skulle kunna innebära att en
’kanon’ av de viktigaste verken inom svensk litteratur tas fram. En sådan kanon skulle innehålla
exempelvis Bellmans epistlar, Lagerlöfs Nils Holgersson, Mobergs emigrantepos, Tomas Tranströmers
dikter eller delar ur Kerstin Ekmans skönlitterära produktion.” [Ford. A.I.] Wikström, Cecilia: „Skapa
svensk litteraturkanon”. In: Sydsvenska Dagbladet, 2006-07-22, forrás:
http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/skapa-svensk-litteraturkanon/, olvasva: 2013-06-25
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még veszélyesebb a rasszizmustól, antiszemitizmustól és nacionalizmustól sújtott
nyugati világban – nemzeti szempontból is. Egy nemzet kultúrája, így értékrendje és
etikája is, hagyományokon alapuló szokásrendszer, nem pedig egy objektív mérce
szerint kidolgozott szabályzat. Olyan következtetést lehet ebből levonni, mintha
Wikström tisztában volna azzal, hogy a nyelvtudás annak pragmatikusabb mivolta miatt
kevésbé támadható, kevésbé problematikus volna, ráadásul a jobb nyelvtudás olyan
aktuális (nagyon is erősen társadalmi, ezzel összhangban politikai) problémák hálás és
kielégítő kiküszöbölésére alkalmas, mint amilyen a kirekesztettség. Az irodalmi
perspektívájú preferenciák azonban, és ezen belül a saját nemzet irodalmának előtérbe
helyezése Wikström érveléséből kiindulva nacionalistának, tehát nagyon veszélyesnek
volna felfogható; és ebben az összefüggésben nem érv az, hogy az egyes fontosnak
tekinthető irodalmi művek nem-ismerete is társadalmi elszigetelődést okozhat.
(Alighanem azért sem érv ez, mert maguk a svédek is hiányos ismeretekkel
rendelkeznek a saját legfontosabb irodalmi műveikről, nem csupán a bevándorlók –
hiszen ezért is látta fontosnak Wikström, hogy megtegye a maga javaslatát.) Wikström
javaslata alapján azt a következtetést vonhatja le a nagyközönség, hogy egyrészt az
elszigetelődés, a kirekesztettség a társadalom legnagyobb problémája, amely
problémára a tökéletes gyógyszer a jobb nyelvtudás elérése. Másrészt viszont a jobb
nyelvtudást irodalmi műveken keresztül lehet leginkább elsajátítani (lehetőleg magas
színvonalú, „kipróbált” irodalmi műveken keresztül) – a képlet tehát egyszerű: a
probléma társadalmi, a megoldás nyelvi, az eszköz irodalmi. Wikström ugyanakkor
csak nagyon érintőlegesen beszél javaslatában az irodalomról; bár javaslatai
határozottak, ezeket mégis úgy adja elő, mintha csak véletlenül, mellékesen jegyezné
meg. Az irodalom a nyelvhez képest veszélyes terület: egy-egy irodalmi mű értelmezése
szubjektív, és ami a hasznosságát illeti, hát legalábbis heves viták vannak róla; szemben
a nyelvismerettel, ami globálisan az egyik legpreferáltabb tudásnak tekinthető.
Paradox módon éppen a nyelv volt az, amit a javaslat egyik első támadója, a
kultúrpublicista Stefan Jonsson kritizált a Dagens Nyheter című lap hasábjain.
Elsősorban nem az irodalmi nyelvvel volt baja, hanem – Cecilia Wikström nyelvi
készségével:
Minek kellene létrehoznunk egy svéd kánont a svédség erősítése céljából? Olyan politikusok
parancsára, akik maguk sem tudnak jól svédül? Wikström cikke dugig van klisékkel – „egyértelmű
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jelzést kell küldenünk”, „a kultúra anyagi forrásainak bővítése” – ami viszont azt eredményezi,
hogy a jó svéd nyelvről alkotott szólamai hitelüket vesztik.27

Jonsson számára Wikström politikus mivolta éppen elég ahhoz, hogy támadja a
javaslatot. Alighanem mindennél ijesztőbb számára az, hogy meglátása szerint
Wikström pártja ideológiájában a dán jobbközép Venstre pártot követi: „Tőlük vették át
az idegenellenességet, akárcsak a kultúra határozott támogatásának ötletét, melyben egy
irodalmi kánon is szerepel.”28 Jonsson ezután felszólítja a Folkpartiet képviselőit, hogy
maguk is adjanak számot kulturális tudásukról: vajon hány művet olvastak azok közül,
amelyeket Cecilia Wikström említ?
Hevesen indul tehát a vita, személyeskedéstől sem mentesen, ám egyelőre kevéssé
irodalmi megközelítésből. Jonsson kultúrpublicistaként tisztában van vele, hogy van egy
nemhivatalos kánon, amely a könyvkiadás, cikkek, recenziók stb. révén létezik, és
nagyon nem tetszik neki az ötlet, hogy ebbe tudatlan és műveletlen politikusok is
belepiszkáljanak. Az irodalom, az igazi irodalomszeretők és irodalomértők kánonja
szent tehén, ahhoz nem nyúlhatnak. Jonsson olvasatában az irodalom bepiszkítását
jelentené a közvetlen politikai beavatkozás – ugyanakkor a költségvetés kulturális
részének bővítése ellen semmi kifogása nincsen, a politikusok által megszavazott és
elkülönített költségvetési pénzt érdekes módon nem látja politikainak.29
Valamivel explicitebb érvelésre és hevesebb pengeváltásra került sor a svéd állami
rádió Kulturnytt című műsorában, melyben Cecilia Wikström a következőket
nyilatkozta:
Egy történelem nélküli népnek nincsen jövője, hanem csupán tehetetlen foglyok egy állandóan
változó jelenben. Mi magunk jobban megértjük a modern irodalmat, költészetet, színházat, ha
előtte elolvastuk a klasszikus műveket. […] Azért, hogy meg tudjuk teremteni országunk és
népünk számára a jövőt – hogy csökkentsük a szegregációt, csökkentsük a kirekesztettséget, és
olyan néppé váljunk, amelynek közös célja van.30

Lars Hermansson, a program munkatársa a legkevésbé sem volt elragadtatva az ötlettől:
27

„Varför skulle vi ta fram en kanon med syfte att stärka det svenska? På order av politiker som inte
själva kan formulera sig på god svenska? Wikströms artikel är fylld av klichéer – ’sända en klar signal’,
’rejäl resursförstärkning av kulturen’ – som gör att hennes fraser om det goda språket tappar sin
trovärdighet.” [Ford. A.I.] Jonsson, Stefan: Folkpartiet på svenskjakt. Dagens Nyheter, 2006-07-26,
forrás: http://www.dn.se/kultur-noje/folkpartiet-pa-svenskjakt/, olvasva: 2013-06-11
28
„Främlingsfientligheten har man hämtat därifrån, liksom den kulturella rustningen, i vilken ingår
införandet av en litterär kanon.” [Ford. A.I.] Ibid.
29
„Wikström föreslår även en stärkning av kulturbudgeten. Ett gott förslag.” [Ford. A.I.] Ibid.
30
„Ett folk utan historia har ingen framtid utan är fångade i något sorts nu som hela tiden förändras. Vi
förstår modern litteratur, modern poesi och teater bättre om vi har läst de klassiska verken först. […] För
att vi tillsammans ska kunna skapa en framtid för vårt land och för vårt folk – att minska segregationen,
minska utanförskapet, och göra oss till ett folk som har ett gemensamt mål.” [Ford. A. I.] Förslag på
svensk litterär kanon. Sveriges Radio, Kulturnytt, 2006-07-25, forrás:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=904412, olvasva: 2013-06-16
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Egy nép egy közös céllal, uhh, ez kissé az 1930-as éveket idézi, ha értik, mire gondolok. A kultúra
általában, és nem kevésbé az irodalom, egyik fontos alkotóeleme az, hogy meg lehessen
kérdőjelezni és alá lehessen aknázni azt a kanonizációs folyamatot, ami amúgy egyébként is
folyamatosan zajlik: a kulturális rovatokban, az ösztöndíjbizottságokban, az íróképzéseken, a
kiadói épületekben.
Itt választják el az értékeset az értéktelentől, a jó könyveket a rosszaktól, hierarchiákat
teremtenek, amelyek lassan megmerevednek, míg végül előítéletekké válnak: arról, hogy mi a jó
és mi a rossz irodalom. Olyan előítéletek ezek, amelyek miatt írók minden korban szenvedtek,
küzdöttek ellenük, röviden szólva: meg akartak szabadulni tőlük. Így tehát maga a gondolat, hogy
valami központi helyről szentté nyilvánítsanak egy csapat szerzőt és könyveiket, szinte minden
nézőpontból szemlélve tekintélyes öngól.
Vagy talán mégsem, ha a cél az, hogy erősítsék a nemzetállamot és annak ideológiáját az
állampolgár szabadságának rovására, mint például ahogyan a Szovjetunióban történt, vagy, hogy
egy maibb példát vegyünk, Dániában.31

Egy átlagos, elfogulatlan rádióhallgató számára is legalábbis meghökkentő lehet, hogy
Hermansson a Szovjetunió mellé helyezi Dániát – természetesem nem valamifajta
hasonló politikai berendezkedés, hanem tulajdonképpen egyetlen könyv miatt. 2004-ben
ugyanis Brian Mikkelsen akkori dán kulturális miniszter felhívására elkezdték
összegyűjteni a legfontosabbnak ítélt dán művészeti alkotásokat, eredetileg hét
kategóriában, kategóriánként 12-12 művel. Ám a végeredmény a tervezettnél nagyobb
lett: egyrészt a zenei kategória időközben szétvált klasszikusra és populárisra, valamint
létrejött egy új kategória is, a gyermekkultúráé, mely közös válogatás eredménye volt,
és a hét másik kategóriával való munkából nőtt ki. Így lett végül kilenc kategória:
építészet, képzőművészet, design, film, irodalom, zene: klasszikus és populáris, színház
és gyermekkultúra, bennük összesen 108 művel, s amely mű a keresztségben a
Kulturkanon nevet kapta. A kiválasztott műveket 2006 elején hozták nyilvánosságra.32
A válogatással olyan műveket kívántak kijelölni, amelyek „folyamatosan képesek
voltak művészi élményt nyújtani az új generációknak”, s amelyekkel mind a dán
kulturális örökséget bemutathatják, mind pedig lehetőséget adhatnak a művészetről és

„Ett folk med ett gemensamt mål, huh, det låter lite 1930-tal, om ni förstår vad jag menar. En viktig
beståndsdel i kultur över huvud taget, och inte minst litteratur, är att ifrågasätta och underminera den
kanonisering som ändå hela tiden pågår, på kultursidor, i stipendienämnder, på skrivarutbildningar, i
förlagshusen.
Här sållas agnarna från vetet, goda böcker skiljs från dåliga, hierarkier skapas, stelnar långsamt, och blir
till fördomar om vad som är bra och dålig litteratur. Fördomar som alla författare i alla tider lidit av och
slagits mot, kort sagt: velat bli av med. Så själva tanken att från central instans helgonförklara ett gäng
författare och deras böcker, är, ur nästan alla synvinklar, ett präktigt självmål.
Men kanske inte om avsikten är just att stärka nationalstaten och dess ideologi på bekostnad av
medborgarnas frihet, som i Sovjetunionen till exempel, eller för att ta ett mer nutida exempel Danmark.”
[Ford. A.I.] Ibid.
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kultúráról szóló társadalmi vitához.33 Kétségtelen, hogy a Kulturkanon ezt az egy
szerepet mindenképpen tökéletesen töltötte be: a társadalmi vita elindult. És nem csupán
Dániában, de Svédországban is, ahol legalább olyan hevesen tárgyalták a Kulturkanon
létét, mint Dániában. Valószínűleg jóval kritikusabban is álltak hozzá: Dánia bizonyos,
idegenellenesként is értelmezhető nyilatkozat, EU-jogszabály, valamint világméretű
botrány34 miatt régóta intő példa volt a svédek számára, akik nagyon nem szerettek
volna idegenellenesnek (vagy még kevésbé: rasszistának) feltűnni. Így tehát mindent,
amit déli szomszédjuk tett, igyekeztek kritikusan értelmezni. Márpedig egy olyan
országban, ahol nincsen hivatalos irodalmi kánon, mi más is lehetne gyanúsabb egy
olyan kezdeményezésnél, amely éppen egy hivatalos irodalmi kánont igyekszik
teremteni?
A svéd kánonkérdés egy időszerű vetületét adta tehát a dán kánon, és aligha lehetne
azt állítani, hogy a sokat vitatott dánokkal való összevetés a svéd javaslat malmára
hajtotta volna a vizet. Ettől függetlenül Lars Hermansson szovjet párhuzama kissé túllő
a célon – viszont ezzel a túlzással nagyon jól láthatóan világít rá arra a bizonyos
értelemben berögzültnek tekinthető felfogásra, hogy a hivatalos irodalmi kánon létezése
és fenntartása egyenlő az elnyomással.
A kultúrvita tehát elindult, és bár számos újság, rádió- és tévéműsor tárgyalta ezután
a kérdést, a Dagens Nyheter című országos napilap oroszlánrészt vállalt a közvetítésben
azáltal, hogy – a nagyszámú hozzászólás miatt – külön rovatot is indítottak a témának.
Itt reagált Stefan Jonsson – aki már a vita elején láthatólag a kánon-ellentábor
frontemberévé vált – Wikström rádióbeli nyilatkozatára, valamint Lars Hermansson
kritikus kommentárjára, hozzáfűzve, hogy őt ez az egész még Észak-Koreára, a
talibánokra és a vörös khmerekre is emlékezteti, mivel „Bármikor, amikor egy politikai
csoport arra használta fel a kultúrát, hogy egyesítse vele a népet és közös célt adjon
neki, az eredmény mindig az ellenkezője lett: intolerancia, rasszizmus, lincselések,
lázongások, halál.”35 Jonsson esküdt ellensége a kötelező irodalomlistának, és azt a
véleményt is nehéz megcáfolni, hogy a kultúra politikai felhasználása nem vezet jóra.

„…har kunnet give kunstneriske oplevelser til stadig nye generationer.” [Ford. A.I.] Forrás:
http://kum.dk/Documents/Temaer/Kulturkanon/KUM_kulturkanonen_OK2.pdf, olvasva: 2013-06-17
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A.I.] Jonsson, Stefan: Litteratur som gränsvakt. Dagens Nyheter, 2006-07-31, forrás:
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De úgy tűnik, mintha zavar lenne a kommunikációban. Jonsson ugyanis láthatóan
egyenlőségjelet tesz a kiválasztott művek és azok értelmezése közé – holott lehet, hogy
ez kanonizációs szempontból jogosabb kérdés lenne, mint az, hogy milyen műveket
választanak ki. Hiszen a kánon, miként többek között Jonsson is elismeri,36 már létezik,
folyamatosan alakul magától és alakítják a különféle intézmények, elismerések, például
az Augustpriset nevű irodalmi díj odaítélésével,37 a tömegből kiemelt műveknek pedig
valamilyen módon közös, intézményes értelmezést adnak. Természetesen nem állítható,
hogy minden művet teljesen meg lehet tisztítani a sok rárakódott ideológiától, nem is
biztos, hogy mindig feltétlenül érdemes, azt azonban fel kellene ismerni, hogy a művek
általános, hagyományon alapuló értelmezése maga is egy értelmezés-kánon része,
amely ugyanúgy alakul csendben, és amelyet ugyanúgy felül lehet vizsgálni, akárcsak
az irodalmi művek kánonját. Hiszen éppen egy mű kortárs értelmezése árulja el a
legtöbbet az adott kor gondolkodásmódjáról, társadalmáról és hatalmi viszonyairól –
egy adott mű kiválasztását önmagába zártan még aligha lehet kielégítően értelmezni. És
ez a szempont, mint mondtuk, fontosabb kérdés annál, hogy Cecilia Wikström
spontánul milyen szerzőket, műveket választott ki. Ez a mulasztás persze aligha Jonsson
hibája, hacsak nem annyiban, hogy ő sem világított rá arra, amire senki más sem
világított rá, sem előtte, sem utána a svédországi kanonizációs vitában.
A liberális, demokratikus és antirasszista Svédországot féltő Stefan Jonsson tehát
nagyon határozottan támadja a javaslatot: egy irodalomlista összeállítása az ő
véleménye szerint azt az üzenetet közvetítené, hogy a mára nagyon is sokszínű,
multikulturális Svédországból uniformizált svéd nemzetet akarnak kovácsolni. A kánon
Jonsson szerint csupán egyfajta integráció szolgálatában áll, és olyan céllal íródik, hogy
svédet faragjon mindenkiből, aki ott letelepszik. A probléma az ő olvasatában azonban
nem látszana ettől sem megoldottnak. Attól még, mondja, hogy a friss svéd állampolgár
Pippit és Szent Birgittát olvas, még nem lesz svédebb, mint korábban volt, vagyis
munkát továbbra sem kap.38 Jonsson szerint mivel a kulturális életben egyébként is
létezik már egy svéd kánon, csupán az a kérdés, hogy megengedjék-e a politikusoknak,
hogy ebbe beleszóljanak, megfojtva ezzel a nyilvánosság sokszínűségét.
Azt tehát megállapíthatjuk, hogy Jonsson és Hermansson reakciói lerántották a leplet
a kánonvita egyik sarkalatos pontjáról: a svéd társadalom nacionalizmustól való
36

Ibid.
Az Augustprisetről az ötödik fejezetben lesz bővebben szó.
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félelméről. A világ még közel sem heverte ki a második világháború borzalmait, és
alighanem azt sem kell különösebben magyarázni, hogy Hitler személyében a sátánt
látták megtestesülni – akinek eszméitől tehát minden jóérzésű ember elhatárolódik.
Jonsson és Hermansson azonban heves reakcióik révén többet is elárulnak: a svéd
társadalom félelmét attól, hogy a külvilág bélyegzi nacionalistának és rasszistának
Svédországot azért, mert egy irodalmi kánon bevezetésével akarja uniformizálni a 2000es évekre a bevándorlások révén már meglehetősen heterogénné vált társadalmat. A
„nemzeti” és a „svéd” veszélyes szavak; különösen egy olyan Svédország számára,
amelynek a világháborúban játszott, hivatalosan semleges szerepe mind a mai napig vita
tárgya.39 Ha a háborúról van szó, még a semleges Svédország lelkiismerete sem tiszta
tehát.
A másik jellemzően svéd, problematikus kérdés Hermansson hierarchiafélelme. A
svéd társadalom az egyenlőségen alapul; azon, hogy mindenkit ugyanazok a jogok
illetnek meg; a svédek büszkék liberálisan demokratikus berendezkedésükre, ám az,
hogy nyíltan kifejezzék a nemzet iránti szeretetet, büszkeségüket, kulturálisan nem
megengedett.40 Hermansson egy irodalmi kánon felállításában annak a veszélyét látja,
hogy létrejön és megszilárdul egy kulturális hierarchia, amelyben bizonyos szerzők
kiemeltebb helyet kapnának, mint más szerzők. Hermansson implicit módon arra látszik
utalni, hogy az ideális állapot egy tökéletesen kánonmentes társadalom lenne, hiszen
maguk a szerzők is ezt szeretnék: egyenlőséget mindenkinek. A demokrácia létét
fenyegetné tehát, mondja burkoltan, ha a kánonállítással rossz példát mutatnánk a
népnek: íme, mégis van hierarchia ebben az országban, mivel vannak szerzők, akik
fontosabbak a többieknél.
Az érvelésből világosan kiolvasható, milyen nagy szerepet tulajdonít Hermansson az
irodalomnak a társadalmi életben. Senki számára nem lehet kérdéses, hogy csak egy
utopisztikus államban lehetne elképzelhető teljes, a társadalom minden területére
kiterjedő hierarchiamentesség. Továbbá az is egyértelmű kell hogy legyen éppen neki, a
rádió egy kulturális programjának munkatársa számára, hogy az értékelés folyamatos,
hiszen rangsorokat a kultúra más területén is folyamatosan készítenek: ki a legjobb
39
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Studentlitteratur, 1997., pp. 243-244.
40
Erről bővebben: Herlitz, Gillis: Svenskar. Hur vi är och varför. Uppsala: Uppsala Publishing House,
2004., különösen p. 21.

54

rendező, melyik a legjobb film, melyik a legjobb zenekar, melyik festményt tudják
legdrágábban eladni az aukción stb., ezeket azonban a jelek szerint nem érzi olyan
veszélyesnek. Bár maga Hermansson általánosságban említi csupán a kultúrát, nem
gondolhat másra, csak az irodalomra, példáját ugyanis nem támasztja alá más művészeti
ágakból vett esetekkel. Történelmi nézőpontból szemlélve természetesen igaza van: az
irodalom mint leírt és sokszorozódásra képes szó évszázadok óta az emberiség
legközvetlenebb kapcsolatát jelentette önnön kultúrájához. A zene nem volt mindenki
kiváltsága (az éneklés kivételével), annak sokszorosítási lehetőségei csak pár évtizedes
múltra tekinthetnek vissza, akárcsak a képeké, és szintén nagyon fiatal a film mint
médium. Ebben a megközelítésben a társadalmat az irodalom képes csupán alapjaiban
megváltoztatni; a film és a zene, legyenek akármennyire népszerűek, minden bizonnyal
csupán jóval lassabban érnének célt. Ezért olyan hevesek a reakciók, amikor az
irodalom kánonja kerül szóba: egy szépirodalmi lista a kánon támadói számára a
társadalom egészét fenyegeti, olyasmire képes tehát, amire a kultúra más ágai nem.
A kánon ironikus támogatói között volt az újságíró Inti Chavez Perez, aki leszögezte:
mivel nemhivatalos kánon úgyis van, amit a hatalom hozott létre és tart életben, hát
tessék csak nyugodtan leírni, legalább kiderül, hogy kik vannak hatalmon – hogy ha
kell, akkor el lehessen venni tőlük ezt a hatalmat. Chavez Perez persze pontosan tudja,
hogy mire utal: arra a hatalomra, amelyet az amerikai kánonvitában is felhasznált
mozaikszó, a DWEM, a Dead White European Males képvisel – elvégre a ma nagynak
tartott műveket mind halott, fehér európai férfiak írták. Chavez Perez ehhez még
hozzáteszi, hogy heteroszexuális férfiak, mellyel nem teljesen váratlan módon új
szempontot ad a kánonkérdéshez.41
Ehhez csatlakozott, csak éppen más megközelítésből, a svédországi 2006-os
multikulturális év szervezője, Yvonne Rock, aki azt nehezményezte, hogy a
kánonvitában eladdig nem vetődtek fel nemi, illetve kulturális sokféleséggel
kapcsolatos kérdések. A kulturális év szervezőjeként ez számára gazdasági kérdés is:
„az a kultúra, amelyet adóból finanszíroznak, minden állampolgárnak jár.”42 A
válogatás lehetősége hatalom kérdése, éppen ezért Rock számára nem közömbös a
kérdés, hogy ki vehet részt ebben a döntéshozatalban, majd végső következtetésként ezt
41
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állapítja meg: „Egy svéd irodalmi kánont kijelölni annyi, mint teljesen beépíteni a
kirekesztést a rendszerbe.”43 A megállapítás helyénvaló, ám némiképp felesleges: mivel
a kánon valamifajta választás eredményeképpen jön létre, a választás pedig
mindenképpen exkludálással jár, a kirekesztés inkább szabály lesz, semmint kivétel.
Arról nem is beszélve, hogy Rock valószínűleg tudna válaszolni a saját kérdésére: egy
multikulturális év szervezőjeként ő éppenhogy egy olyan ember, akit kiválasztottak arra,
hogy részt vegyen a döntéshozatalban: tehát neki legalábbis ismernie kell azokat, akik
őt kiválasztották a választói szerepre.
Ami pedig a nemi szempontot illeti, Chavez Perez és Yvonne Rock közös kérdését,
olyan szempont ez, ami később is gyakran előkerült a vita során. Valóban, a
sokszínűség, a faji vagy nemi kisebbségek kánonbeli reprezentációját lehet vitatni.
Megjegyzéseik azonban a kánon mint jelenség problematizálatlanságára mutatnak rá:
Rock és Chavez Perez olvasatában a kánon egyenlő a hatalmi reprezentációval; az
óhajtott (társadalmi) egyenlőséget tehát szerintük azzal lehet elérni, ha olyan kánonunk
van, amelyben a sokszínűséget támogatandó minden kisebbség megjelenik. Rock
olvasatában ez a nemzeti/faji kisebbségek jelenlétét illeti, Chavez Perez számára pedig a
homoszexuálisok nagyobb hatalomhoz jutását. Ez a törekvés részben az uralkodó
normák lehetetlenségére hívja fel a figyelmet: olyan társadalmi ideált hajszolunk,
amelynek normái, láthatatlanul beépített követelményrendszere végső soron abszurd,
élettelen társadalmat hozna létre. Az intézményesült normákra fontos rámutatni, hogy
magunk is megláthassuk és megérthessük, hogy a tudatunkba beépült norma nem
valami abszolút érték kifejezője, nem olyasmi, amit ne lehetne megkérdőjelezni. Rock
és Chavez Perez példáival azonban az az egyik probléma, hogy az általuk felvetett
kisebbségek, „norma-megkérdőjelezések” maguk is pontosan olyan kisebbségek,
amelyek a mai svéd társadalomban már megkezdték az intézményesülést.44 Mert miféle
„kisebbségekre” gondolhatnak? Például bevándorlókra, főként irániakra, bosnyákokra,
afrikaiakra; és nemi kisebbségekre, homoszexuális nőkre és férfiakra, illetve Rock
esetében általában a nők jelenlétére a társadalomban. Ezeket a kisebbségeket a svéd
társadalom intézményi szinten már védelmezi – ha nem így lenne, Chavez Perez sem
fejezhette volna ki ilyen nyíltan és határozottan véleményét ebben a kérdésben.
Beszélhetnénk azonban egészen más kisebbségekről is, például a vidék és a város
ellentétéről. Miért nem követeljük azt ugyanilyen hangosan, hogy egyforma mértékben
43
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szólalhassanak meg a vidék és a város képviselői? Vagy miért nem vagyunk kíváncsiak
a balkezesek gondolkodására, az ő élettapasztalataikra egy jobbkezesekre komponált
világban? Merthogy akár ezek mentén is szétválaszthatnánk az emberiséget, mégsem az
efféle követelőzésektől hangos a kánonkritika. A nők illetve férfiak által írt irodalom
különválasztása, a bevándorlók és őslakosok különbségének hangsúlyozása, vagy a
homoszexuálisok beemelése a heteroszexuálisnak tekintett irodalomba csupán egy
konstrukció, amellyel azért foglalkoznak, mert egy bizonyos hatalomnak ez érdekében
áll. A kánonról való effajta gondolkodást az abszurditásig fokozhatjuk, helyet követelve
benne például a vakok, a szociofóbiások, a szegények vagy a cipészek
élettapasztalatának. Egy efféle gondolkodásnak végső soron nem lenne más eredménye,
mint egy társadalmi struktúrákon alapuló, politikailag hiperkorrekt kánon, melyben az
irodalomnak már semmiféle kapcsolata nem volna a szépséggel és az esztétikai
értékekkel általában, csupán tartalomjegyzékként szolgálna az aktuális társadalmi
rétegek és csoportok enciklopédiájához. Vagyis: nem volna irodalom többé. Hiszen ha
feltesszük azt, hogy képesek vagyunk összeállítani egy kánont, amelyben minden
kisebbség (ezúttal a szó problematizálatlan jelentésében) helyet kap és szóhoz jut –
vajon hogy nézne ki ez a kánon tisztán irodalmilag? Mi garantálná, hogy az a
bevándorló, homoszexuális (vagy bevándorló homoszexuális) stb. író, aki egy művével
bekerül a legjobbak közé, irodalmi értelemben van olyan hatásos, mint az a „halott fehér
európai férfi”, akit időközben kivettünk onnan? Hiszen a kánon univerzuma nem tágul
folyamatosan, relatíve kisszámú szerzőt és művet vehetünk csupán bele, ha azt
szeretnénk, hogy valóban értékes legyen a válogatás. Az irodalom bármennyire is képes
arra, hogy a hatalom szócsöve vagy kifejeződése legyen, nem feledkezhetünk meg arról,
hogy eközben esztétikai értékekkel is bír; sőt akár egy lépéssel továbblépve azt is
állíthatjuk, hogy egyetlen hatalmi propaganda sem lehet igazán hatásos, ha ezzel
egyidejűleg nem szép. A szépség természetesen megint egy veszélyesen relatív, éppen
ezért erősen problematizálható szó és jelenség, az viszont aligha vonható kétségbe, hogy
az olvasás, vagy általában a művészet, összefüggésben van a szépség élményével, vagy
a szépség iránti vággyal. Miért biztos annyira abban Yvonne Rock vagy Inti Chavez
Perez, hogy a „kisebbségeik” művei olyan esztétikai élményt nyújthatnak az olvasók
széles tömegének, mint egy halott fehér európai férfié? Mint látható, ez a kérdés a
nyugati (írott vagy íratlan) kánon vitájának alapkérdéseihez kapcsolódik, ahhoz a
kérdéskörhöz, hogy „mitől nagy egy mű”, „mitől lesz valami klasszikus”, „hogyan kerül
be egy szerző a kánonba” stb., az ő számukra azonban ez az aspektus nem létezik: a
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kánon csupán a hatalom eszköze illetve kifejeződése, valamint a hatalmi struktúrákkal
összefüggésben egy korszak lenyomata, semmi más.
Rock és Chavez Perez kánonjavaslat-kritikájának olvasata szerint tehát a kánon (és
ezzel együtt a világ és benne az ember) csupán a bevándorló-őslakos, homoszexuálisheteroszexuális, férfi-nő stb. dichotómiák mentén létezik és értelmezhető, másként nem.
Rocknak igaza van, a kánonteremtés a kirekesztés intézményesítése – ez a kirekesztés
azonban folyamatosan létezik, méghozzá olyan formában, amely többnyire rejtve marad
a tudatos gondolkodás és megfigyelés előtt, és amely olyan normák mentén formálódik,
amelyek összesítve abszurd társadalom kiépítéséhez vezetnének.
Talán nem meglepő, hogy a kánonjavaslat támogatói között ketten is voltak az
irodalomtudomány köreiből: egyikük Ebba Witt-Brattström volt, aki cikkében45 feje
tetejére állította Jonsson érvelését: „mi, akik támogatjuk a svéd kánont, Jonsson
szemében vörös khmerek vagyunk, akik iskolás gyerekek tömegének halálát kívánják
azáltal, hogy megismertetik őket az ország kulturális örökségével.”46 Kétségtelen, hogy
Jonsson túlzását csak egy másik túlzással lehetett hatástalanítani, az a kérdés viszont,
hogy milyen ideológiákat szolgál(hat)nak az egyes, mára kanonikus művek, megérne
egy közelebbi tanulmányt a kánon támogatói részéről.
Amikor Witt-Brattström kijelenti, hogy „Svédország alighanem az egyetlen ország a
világon, amelynek iskolája nem köteles a saját nemzeti klasszikus irodalmát tanítani, és,
ha már itt tartunk, a világirodalmat sem”,47 az valószínű túlzása ellenére is árulkodik
arról, hogy Witt-Brattström a maga részéről szégyenkezik e hiányos műveltség miatt.
Az irodalmár jellegzetes argumentációja ez: tisztában van az irodalom értékeivel és
azok kulturális áthagyományozását és áthagyományozódását szeretné, ám azt ő maga
sem definiálja közelebbről, hogy mit is ért (vagy kellene szerinte érteni) „klasszikus”
alatt: a klasszikus egyszerűen önmaga jogán létezik az ő olvasatában, amely belső
értékei folytán kiválasztotta magát a klasszikus mű szerepére.
Különösen érdekes a kánonvita szempontjából Maria Nyikolajeva, a Stockholmi
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Witt-Brattström, Ebba: Naiv syn på skönlitteratur. Dagens Nyheter, 2006-08-09, forrás:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/naiv-syn-pa-skonlitteratur/, olvasva: 2012-11-13
46
„[…] vi andra som är för en svensk kanon – är i Jonssons ögon ett slags röda khmerer som vill se
skolbarnen dö som flugor genom att erbjuda dem att ta del av landets kulturarv.” [Ford. A.I.] Ibid.
47
„Sverige är nog också det enda land i världen med en skola som inte har i uppdrag att undervisa i den
egna klassiska litteraturen, och för den delen inte heller i världslitteraturen.” [Ford. A.I.] Ibid.
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hozzászólása.48 Nevéből látható, hogy Nyikolajeva nem az őslakos svédek sorait erősíti:
a Szovjetunióban született, ott is nőtt fel, majd fiatal felnőttként emigrált Svédországba.
Ennek következtében unikális rálátása van mindkét kultúrára: egy teljesen más
kultúrkörből érkezett, ahol egy szigorúan, felülről meghatározott irodalmi kánon
előnyeit és hátrányait is saját bőrén tapasztalhatta meg, érett fejjel pedig a svéd
liberalizmust. Amint az várható, Nyikolajeva beismeri, hogy ambivalens érzései vannak
a kánonnal kapcsolatban: egyrészt emlékszik még gyermekkorának kötelező
olvasmánylistáira, másrészről viszont azt el kell ismernie, hogy ennek pozitív
következményei voltak: senki nem járta ki úgy az iskolát, hogy ne olvasta volna például
az Anyegint, a Háború és békét vagy a Tom Sawyer kalandjait. Nyikolajeva számára
pedig, amiképpen Witt-Brattström számára is, a klasszikusok ismerete igazi,
kétségbevonhatatlan érték. Ebben a tekintetben egyébként az irodalom köreiből egy
harmadik szakértő is csatlakozik a helyeslők táborához: a németországi születésű, ám
iskoláit már Svédországban (az akkor még iskolai kánonnal ellátott Svédországban)
végző író, Sigrid Combüchen, aki szintén azt vallja, hogy a legkevésbé sem ártott meg
neki, hogy iskolás korában Goethét, Csehovot és Harry Martinsont kellett olvasnia.49
Más írók vagy irodalmárok pedig nem is kommentálják Wikström javaslatát, csupán
nemes egyszerűséggel közlik a saját kis kánonjukat.50
Nyikolajeva a továbbiakban finoman azt pedzegeti, amit pár másik hozzászóló is
megjegyzett a vita során, jelesül hogy van már élő kánon Svédországban; ő azonban
szakterületének megfelelően máshonnan, talán azt is mondhatnánk: logikusabb
kiindulópontból kezdi a gondolkodást: onnan, hogy bizony van már egy el nem ismert,
ám mégis közös nevezőnek számító kánon a svédek körében, méghozzá a
gyermekirodalom. Astrid Lindgren és Selma Lagerlöf neve és munkássága előttünk is
ismert, de mellettük számos más szerző van, akinek a műveit a svédek szívesen
olvassák. Maria Nyikolajeva fel is teszi a kérdést: hát nem lenne ez a közös nevező jó
alap egy általános irodalmi kánon megalkotásához? Hiszen ha idősebb korban
nincsenek is kötelező olvasmányok, általánosan elfogadott dolog a gyermekeknek
könyvet vásárolni, s éppen ezért természetesebben is alakul ki egy minőségi lista a
48

Nikolajeva, Maria: Vad är du hungrig på, lilla vän? Dagens Nyheter, 2006-08-21, forrás:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vad-ar-du-hungrig-pa-lilla-van/, olvasva: 2012-11-13
49
Combüchen, Sigrid: Globalt? Dagens Nyheter, 2006-08-22, forrás: http://www.dn.se/kulturnoje/kulturdebatt/globalt/, olvasva: 2012-11-13
50
Például az irodalomtudós Ingrid Elam, 2006-08-10; a költő és irodalomkritikus Jenny Tunedal, 200608-17; az író és irodalomtudós Kjell Espmark, 2006-08-23; vagy az író Monika Fagerholm, 2006-08-25.
A következőkben tárgyalt Lars Mikael Raattamaa kritikus hozzáállásával tulajdonképpen az egyetlen
kivétel a javaslatot határozottan támogató irodalmár-hozzászólók között.
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legkedveltebb gyermekkönyvekből – és, tehetjük hozzá, ez a kánon tipikusan a felülről
meghatározott kánon volna (hiszen elsősorban egy felnőtt dönt, hogy a gyermek mit
olvasson, és csak másodsorban a gyermek). Nyikolajeva eljátszik e gondolattal: mi
történne, ha összeállítanának egy gyermekirodalmi kánont, milyen kérdések vetődnének
fel és milyen megoldásokat lehetne ezekre találni? Miért fontos, hogy legyen egy írott
gyerekkánon? Miben segít és milyen problémák adódhatnak abból, ha rossz műveket
választunk ki, vagy jó műveket rossz tolmácsolásban (utalva ezzel a Disneyfeldolgozások torzításaira)? Ha elkészülne egy hivatalos gyermekirodalmi kánon, azt
vajon ki írná: gyerek vagy felnőtt? És ha felnőtt írja, ugyan miféle szempontok szerint
válogatna? És vajon az élvezet vagy a hasznosság mértéke határozza-e meg a
választást? Ezek a kérdések, ha komolyan vennék őket, valóban központiak lehetnének
egy kánon felállítása során: olyan kérdéseket lennének kénytelenek megpróbálni
megválaszolni, amelyek a „kánon” és „klasszikus” alapvető értelmét és értelmezését
érintik.
Nyikolajeva eltöltött továbbá néhány évet az Egyesült Államokban is, ahol, mint
mondja, a 90-es évek kánonvitája után az egyetemeken már a „freedom of the
classroom” uralkodott, azaz minden oktató saját joga lett azt eldönteni, hogy milyen
műveket választ ki az oktatáshoz. Nyikolajeva tehát bizonyosan nem vádolható
szűklátókörűséggel vagy a tapasztalat hiányával; és amikor amerikai tapasztalatait
meséli, érezhetően kritikus az ott uralkodó szabadsággal, a kánon teljes hiányával
szemben:
Egyik amerikai kollégám csak képeskönyveket vitt gyermekirodalmi áttekintő kurzusára, amely az
egyetlen olyan kötelező kurzus volt, amelyet a leendő nyelv- és irodalom-tanároknak el kellett
végezniük. Egy másik kolléga csak multikulturális könyveket vitt ugyanerre a kurzusra. Ez az
oktatási szabadság közvetlen reakció volt a korábbi észak-amerikai kánongondolkodásra.
Manapság az olyan szavak, mint a „kánon”, „klasszikus” és „mestermű” ki vannak tiltva az
amerikai egyetemekről.51

Nyikolajeva példájából látható, hogy az elsődleges cél az elrettentés: egy leendő
tanárnak több könyvet illene megismernie képzése során. Kiragadott példáival azt
próbálja illusztrálni, hogy nem biztos, hogy „az osztályterem szabadsága” olyan érték,
amellyel mindenki helyesen tud élni: félő, hogy az egyes oktatók preferenciái rossz
irányba viszik el az oktatást, és beszűkítik ezáltal azok látókörét, akikre pedig az új
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„En av mina amerikanska kollegor hade bara bilderböcker i sin översiktskurs, den enda kurs i
barnlitteratur som blivande modersmålslärare fick under sin utbildning. En annan kollega hade bara
multikulturella böcker i samma kurs. De utövade sin undervisningsfrihet, som var en direkt reaktion på
tidigare kanontänkande i Nordamerika. Numera är ord som ’kanon’, ’klassiker’ och ’mästerverk’
portförbjudna vid amerikanska universitet.” [Ford. A.I.] Ibid.
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generációk nyelvi és irodalmi nevelése lenne bízva. A „szabadság” fogalmának pozitív
töltése tehát, a vita során először (és utoljára is), ebben az érvelésben
megkérdőjeleződik.
Maria Nyikolajeva hozzászólása még egy szempontból érdekes: ő volt ugyanis az
egyetlen a vita során, aki helyeslőleg reagált Wikström azon megjegyzésére, mely
szerint a bevándorlók számára a kirekesztettség érzését okozza, ha nem ismerik a
svédek közös kultúrkincsének egyes darabjait: „Huszonöt, Svédországban töltött évem
után is vannak hiányosságok a svédspecifikus általános műveltségemben, amely miatt
bizonyos helyzetekben kívülállónak érzem magam.”52 Hogy mennyire általános ez az
érzés a többi, nem irodalmárkörökben forgolódó bevándorló körében, más kérdés, az
azonban látható, hogy Wikström ezen a ponton támogatót nyert Nyikolajeva
személyében.
Elgondolkodtató szempontot választott kánonjavaslat-kritikájának kifejezésére az író
Lars Mikael Raattamaa.53 Az ő szemében a klasszikus művek egyértelműen a múltat
képviselik, melyek pártolása tehát egyenértékű a kultúrkonzervativizmussal: a jelenben
más irodalom, más művek, más szempont szükségeltetik:
Ha azt szeretnénk elérni, hogy senki ne akarjon olvasni, írjuk csak bele Verner von Heidenstamot
a listába. Igen, tudom, a történelem létezik. De a kánon jelentése nem történelem, hanem ez: „az a
jó, ami jó”. A kánon jelentése: „ízlésekről nem lehet vitatkozni”, és a gondolkodás prózáját
dekrétummal helyettesítik. […] Hogy már van egy nem tudatosított kánon, nem lehet érv sem pro,
sem pedig kontra, csupán azt jelenti, hogy még keményebben kell dolgoznunk [ellene]. A kánon
az irodalmi gondolkodás halála.
Ó, olyan szomorú ez az egész vita egy olyan időszakban, amikor a svéd irodalom jobb, mint
valaha. Igen, egészen komolyan mondom. Annika Korpi sokkal többet képes mondani nekem az
életemről, mint August Strindberg. Arról az ember-konstrukcióról, aki én vagyok. Az építkezés
fájdalmas folyamatáról. Végigsírom a könyvét, az első oldaltól az utolsóig. Alejandro Leiva
Wenger ambíciót ad az irodalomnak, ahol Fredrika Bremer csupán észrevételeket tesz.54
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„Efter ett kvartssekel i Sverige har jag fortfarande luckor i min svensk-specifika allmänbildning som
gör mig utstött i vissa sammanhang.” [Ford. A.I.] Ibid.
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Raattamaa, Lars Mikael: Disciplineringsmaskinen. Dagens Nyheter, 2006-08-19, forrás:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/disciplineringsmaskinen/, olvasva: 2012-11-13
54
„Ett alldeles utmärkt sätt att skapa en vilja att inte läsa är att skriva Verner von Heidenstam på schemat.
Jo, det finns historia. Men kanon betyder inte historia utan ’bra är det som är bra’. Kanon betyder ’smak
kan inte diskuteras’ och tänkandets prosa ersätts med dekret. […] Att det finns en omedveten kanon är
varken argument för eller emot utan för ännu hårdare arbete. Kanon är litteraturtänkandets död. Ååå, det
är så sorgligt med hela den här diskussionen i en tid när den svenska litteraturen är bättare än någonsin.
Jo, jag menar allvar. Annika Korpi har mer att säga om mitt liv än August Strindberg. Om konstruktionen
av den människa som är mig själv. Om ett byggande som gör ont. Jag gråter från första sidan till den
sista. Alejandro Leiva Wenger ger litteraturen en ambition där Fredrika Bremer blott registrerar.” [Ford.
A.I.] Ibid.
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olvasni értelmetlen, és igenis fontos annak a kérdésnek a közelebbi vizsgálata, hogy egy
régebbi keltezésű szöveg működik-e, és ha igen, akkor mennyire, egy mai kontextusban.
Az irodalomoktatás máskülönben értelmét veszti; túlságosan isteníteni a múltat és
semennyire nem figyelni a jelenre nincs jó hatással sem a jelen irodalmára, sem pedig
az irodalom és ember kapcsolatára. A megkövült kánonok felülvizsgálata, valamint
saját hozzáállásunk ehhez a kánonhoz folyamatos felülvizsgálatot igényel. Érvelése
ugyanakkor némiképp egysíkúnak tűnik. Példáit a pólus-ellenpólus mentén vonultatja
fel: a van-kánon egyenlő a dekrétummal, a nincs-kánon egyenlő a gondolat
szabadságával. Van régi irodalom és van új irodalom. A régi irodalom egyenlő az
elavultsággal, az új irodalom él, és egyenlő a frisseséggel. Köztes megoldásnak,
valamifajta középútnak még csak a lehetősége sem merül fel Raattamaa-nál: két irány
közül választhatunk, melyekből az egyik jó, a másik pedig rossz.
Amikor azonban konkrétan szembeállítja a régi szerzőket az újakkal, alighanem
célzatos a provokáció. Strindbergen kívül Verner von Heidenstam, Fredrika Bremer és
Erik Lindegren nevét említi cikkében; ők hárman nemzetközi összefüggésben talán nem
annyira védhetőek, bár Svédországban azért még mindig elég megbecsült helyen állnak,
s műveiknek egészen új kiadásai is vannak. August Strindberg munkássága azonban
világirodalmi jelentőségű; és legalábbis merész megjegyzésnek tűnik kijelenteni, hogy a
hatalmas strindbergi életmű, melynek számos darabját mind a mai napig kiadják, nem
tartalmaz semmi olyat, amely a 21. század emberének is tudna mondani valamit,
miközben Annika Korpi az életbölcsességek kiapadhatatlan forrása lehet számára –
akitől 2003-as debütáló regényén kívül nem jelent meg semmi.55 Raattamaa többi
példája: Alejandro Leiva Wenger, Ida Börjel, Aase Berg, Ulf Karl Olov Nilsson, Jörgen
Gassilewski és Gabriella Håkansson a valamivel produktívabb szerzők közé tartoznak,
de hogy mennyire alkotnak maradandót, már más kérdés. Raattamaa személyes
kánonjával, ízlésével természetesen nem lehet vitatkozni, mint ahogyan azon szubjektív
megjegyzésével sem, hogy a svéd irodalom jobb, mint valaha. Valóban, számos olyan
szerző van a kortárs svéd irodalomban, akik munkásságára érdemes odafigyelni, még ha
a minőségnek nincs is objektív mércéje. Az azonban nyitott kérdés, és egy ideig még az
is marad, hogy vajon ötven, száz vagy százötven év múlva kire fognak a maiak közül
emlékezni – legalább úgy, ahogy most Strindbergre, Bremerre, Heidenstamra vagy
Lindegrenre emlékeznek. Raattamaa tisztában kell, hogy legyen ezzel a ténnyel,
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Forrás: http://www.norstedts.se/Forfattare/Alfabetiskt/K/Annika-Korpi/, olvasva: 2013-06-23
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miképpen azzal is, hogy összevetéseit kritizálni fogják; így tehát nem gondolhatunk
másra, mint arra, hogy az író célzatosan játszik az értékítéletekkel, a nagy írók
megdönthetetlennek látszó kánoni helyzetével, arra akarván rávenni az olvasót, hogy
ugyan vizsgálja már felül a saját gondolkodását: tényleg szereti Strindberget, vagy csak
azért tartja nagyra, mert nagyra kell tartani? Raattamaa a bevett, megkövesedett kánont
kérdőjelezi meg: ő maga meg tudja fogalmazni, hogy miért tartja nagyra Korpit, Leiva
Wengert és a többieket, de vajon a kőbe vésett kánon hívei is meg tudják mondani, hogy
miért tartják nagyra Strindberget, Bremert és a többieket, akiket hagyományosan nagyra
szokás tartani?
Provokációja ugyanakkor nem mentes egy komoly veszélytől: szimptomatikus
módon a fiatalság-öregség ellentétének mentén halad, kockáztatva ezzel azt, hogy
sematikus képet fest végül a világról, az irodalomról, valamint az irodalom társadalmi
szerepéről, tovább mélyítve a szakadékot az irodalom értéke és mai társadalmi
megbecsültsége között. Ez az ő érvelésében az új irodalomnak a régi fölé való
helyezése: ez annak a ténynek az elfeledése, hogy az új irodalom is kinőtt valamiből,
ennélfogva a régi és az új irodalom nem egymástól elkülönülten létezik, hanem örök
dialógusban egymással és a mindenkori olvasó jelenével; s hogy a régi vagy régebbi
irodalom értékeit vagy hiányosságait nem feltétlenül igazságos a mai ember szemével és
értékítéletével szemlélni. Az 1964-es születésű Raattamaa, bár a kánonvita idején sem
tartozott már a legfiatalabb írónemzedékhez, mégsem mondható öregnek, de úgy tűnik,
őt is elragadta az a világméretű rögeszme, amely minden előnyt a fiataloknak, az
újdonságnak akar biztosítani, és a régit az elavulttal, ennek következtében pedig a
haszontalannal azonosítja.
A kérdés egy másik aspektusából szólt hozzá a vitához Bengt Göransson, aki 1982-91
között volt oktatási miniszter Svédországban.56 Göransson egyrészt elismeri, hogy
Wikström megállapítása helyénvaló, a svéd nyelv- és irodalom-órák száma valóban
csökkent, ám nem szabad elfelejteni, hogy ez többek között azért is történt így, mert új
tantárgyak kerültek bele az órarendbe, nem utolsósorban az angol, továbbá az
irodalomórák témáját az újabb, fontossá vált médiumok miatt, mint amilyen például a
film, ki kellett szélesíteni. Göransson érvelését olvasva bárki beláthatja, hogy helyesen
járt el minisztersége idején, amikor az irodalom rovására előtérbe helyezte az angol
56

Göransson, Bengt: En kanon för vem. Dagens Nyheter, 2006-08-08, forrás: http://www.dn.se/kulturnoje/kulturdebatt/en-kanon-for-vem/, olvasva: 2012-11-13

63

nyelvet és a filmtudományt, hiszen bárki számára világos, hogy a világ olyan irányba
fejlődött, amelyben pontosan ilyen készségekre van nagy szükség: az angol
egyeduralkodó világnyelvvé nőtte ki magát, a film pedig ipar és médium, hatalmas
befolyással a világra, ezek mélyebb ismerete tehát szükséges és hasznos. Hogy ezek
mellett az irodalomórák jelentősége csökkent, már más kérdés: Göransson mindenesetre
arra látszik utalni, hogy komoly kára senkinek sem származhatott az irodalomórák
csökkenéséből. Wikström kánonjavaslatához konkrétan is hozzászólván pedig
Göransson emlékeztet arra, hogy a népszerű Alla tiders klassiker-sorozat (mely, mint
neve is mutatja, irodalmi klasszikusokat foglalt magában, és melynek egyes darabjaihoz
viszonylag olcsón lehetett hozzájutni) kiadásának kezdete éppen az ő miniszterségének
idejére tehető. Az, hogy ezeket a könyveket nem minden diák olvasta, már más kérdés.
Göransson azonban úgy érzi, meg kell védenie magát, amikor Wikström azt állítja, hogy
az elmúlt években semmit nem tettek azért, hogy az anyanyelv és irodalom oktatása
megerősödjön Svédországban. A cikk végén Göransson feddő hangon felteszi a kérdést:
vajon meddig tudna fennmaradni egy efféle, felülről meghatározott kánon? Göransson
személyes példájából az olvasható ki, hogy nem túl sokáig, éppen ezért nem is érdemes
ilyesmivel próbálkozni. Az ő kánonellenessége védekező alapállása miatt inkább
személyesnek tekinthető, nem pedig szakmainak; láthatóan nincsen annak tudatában (és
valószínűleg igen kellemetlenül is érintette volna, ha erre rádöbben), hogy a
kánonteremtésben a klasszikusok-sorozat megjelentetésével minisztersége idején bizony
ő maga is tevékenyen részt vett. Ez az eset viszont számunkra is láthatóvá, vagy
legalábbis láthatóbbá teszi nem csupán egy kanonikus igényű irodalomlista
összeállításának

nehézségeit,

de

az

irodalom

és

a

hatalom

viszonyának

problematikusságát is.
Ami a többi politikust illeti: Wikström javaslata, mely mellett pártja teljes
mellszélességgel kiállt,57 megosztotta a választásra készülő, a Néppártot is magában
foglaló polgári egységet. Többen egyértelműen elutasítóak voltak, kiemelve azt, hogy
egy effajta kánon mindenkit személyes szabadságában korlátozna, s a bevándorlókat
különösen érzékenyen érintené, ha ekképpen rájuk erőltetnének egy kultúrát.
Természetesen felvetődik a kérdés, hogy van-e más választásuk, ha már egyszer
befogadták a bevándorlókat: milyen más kultúrával ismertetnék meg máskülönben
őket? Minden bevándorló saját kultúrájával aligha: hiszen fából vaskarika volna egy
57

Rojas, Mauricio: Rättvisepolitik. Dagens Nyheter, 2006-07-29, forrás: http://www.dn.se/kulturnoje/kulturdebatt/rattvisepolitik/, olvasva: 2012-11-13
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iránit az iráni kultúrával Svédországban megismertetni. Csupán a kereszténydemokraták
és a mérsékeltek támogatták, ha mégoly óvatosan is, a javaslatot, mondván:
egyetértenek abban, hogy a diákok tudását, kulturális ismereteit fejleszteni kell
valamiképpen, és ebben a tekintetben számos előnnyel járna egy kánon kidolgozása, ám
amennyiben kiviláglik, hogy a javaslat idegenellenesnek tekinthető, semmi szín alatt
nem akarnak részt venni benne.58
Maga Cecilia Wikström egyszer szólalt csupán fel Dagens Nyheter hasábjain folyó
vita során, hogy pontosítsa eredeti javaslatát – nem, nem úgy gondolta, hogy ő döntene
a kánon tartalmáról, inkább a Svéd Akadémiát és az ország svédtanárait bízná meg a
válogatással – valamint hogy megvédje a kánon intézményét.59 Az őszig elhúzódó vita
azonban kétségtelenül érzékeny pontot érintett a társadalomban, ám mivel a csendes
felvetésnek szánt javaslatot kísérő heves reakciók váratlanul érték Wikströmöt és pártját
is (amelyről Wikström többek között a Svenska Dagbladetben tett közzé egy cikket),60
jobbnak látták, ha végül nem formálódik konkrét politikai-választási programmá a
javaslat. Ha csak a Dagens Nyheterben olvasható hozzászólásokat vesszük, a kánon
ellentábora népesebb és hangosabb is volt, az elutasítás azonban nem volt elsöprő – és
nem csupán az irodalmárok kánonbarát klikkje miatt. Természetesen világosan
kirajzolódik a hozzászólásokból, hogy a közbeszéd szintjén miért nem volt sikeres a
javaslat: a kánont a köznyelvi „kötelező irodalomlista” jelentésben tárgyalták; ilyen
módon pedig a svéd mentalitás elevenébe vágott. A „kötelező irodalomlista” azt
jelentené, hogy egy felülről meghatározott olvasmánylista személyes szabadságában
korlátozná az egyént: a fiatalokat, a bevándorlókat; illetve a tanárokat, akik talán valami
mást tartanak jobbnak vagy fontosabbnak, akik valami mást szeretnének tanítani. A
felülről meghatározott irodalomlista tehát a hozzászólók szemében a demokráciát
fenyegette – amely veszély nagyobb volt, mint Wikström félelme a romló nyelvi és
olvasási készség miatt, vagy a bevándorlók kirekesztettség-érzésétől való félelem a
hiányos kulturális műveltség miatt. Azonban nyugodtan állítható, hogy akármilyen
hevesen is támadták a javaslatot, mindenképpen érdeklődést keltett. A Dagens Nyheter
a 2006-os nyári vitával összhangban szavazást indított el a napilap olvasóinak kánonját
keresve, mely azt tekintve, hogy végül mintegy 3600 féle javaslat érkezett be,
58

Västerbro, Magnus: Litterär kanon splittrar alliansen. Dagens Nyheter, 2006-08-10, forrás:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/litterar-kanon-splittrar-alliansen/, olvasva: 2012-11-13
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Wikström, Cecilia: Bra böcker en rättighet. Dagens Nyheter, 2006-08-03, forrás:
http://www.dn.se/kultur-noje/bra-bocker-en-rattighet/, olvasva: 2012-11-13
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Wikström, Cecilia: Därför behövs litteraturkanon. Svenska Dagbladet, 2006-07-29, forrás:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/darfor-behovs-litteraturkanon_339602.svd, olvasva: 2013-06-16
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mindenképpen arra utalhat, hogy az olvasók szívesen játszottak el a kánon
gondolatával.61
De nem csupán ez jelezte, hogy érdeklődést keltett a Wikström-javaslat. Az irodalmi
vihar lassanként elült, a társadalmi vita azonban folytatódott, és közel sem csupán
irodalmi szempontból tárgyalták a kérdést. Nem sokkal az irodalmi vita után például
megjelent egy cikk a Dagens Nyheter főzőrovatának hasábjain, melynek szerzője, a
nyugdíjazott médiaszemélyiség Hannes Oljelund, svéd ételkánont szeretett volna
alkotni.62 Az ő javaslatát, aligha meglepő módon, nem kísérte felháborodás. Néhány
évvel később pedig a Svéd Rádió annak a lehetőségét vitatta meg egy egyórás
műsorban, hogy mennyire lehetne helyes vagy egyáltalán lehetséges egy svéd popzenei
kánon megalkotása.63
A 2006-os svédországi kánonvitát áttekintve megállapíthatjuk tehát, hogy annak
ellenére, hogy Cecilia Wikström javaslatát többségében elutasították, az iskolai
oktatásba pedig nem vezették be a kánont, a problémafelvetés mégis hatalmas
érdeklődést keltett. A hozzászólások alapján kirajzolódott, hogy a kánont általában egy
„felülről meghatározott kötelező irodalomlista” jelentésben értelmezték, így pedig azok
fókusza elsősorban a kánon antiliberális mivoltára irányult. Néhányan rámutattak arra,
hogy kánon egyébként is létezik, ezt azonban nem problematizálták tovább, nem
használták kiindulópontként egy további (mélyebb) kánonvitához. De talán még
érdekesebb az, ami nem vetődött fel: azt ugyanis tulajdonképpen senki nem látszott
észrevenni, hogy bár a saját kánonjukat túl szemérmesek meghatározni, a világirodalmi
kánonba azonban a Svéd Akadémia révén igencsak beleszólnak – mert mi más is lenne
a minden év december 10-én, társaival együtt nagy pompa közepette kiosztott irodalmi
Nobel-díj, mint kiemelni egy szerzőt a végtelen számú szöveg tengeréből, és a
legnagyobbak, a mértékadók közé helyezni? Ráadásul a díj, melyet kezdetben vígan
osztogattak „családon belül”, azaz svéd, dán illetve norvég íróknak, az évek múlásával
egyre rangosabbnak kezdett számítani, ma pedig már hosszú találgatások és a kezdetinél
jóval nagyobb izgatottság előzi meg a következő díjazott(ak) októberi nyilvánosságra
hozatalát. Hogy Svédország valamilyen mértékben részt vesz a világirodalmi kánon
61

Thente, Jonas: Här är DN-läsarnas kanon. Dagens Nyheter, 2006-09-05, forrás:
http://www.dn.se/dnbok/har-ar-dn-lasarnas-kanon/, olvasva: 2012-11-13
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Oljelund, Hannes: Kanongott. Dagens Nyheter, 2006-09-09, forrás: http://www.dn.se/matdryck/reportage/kanongott/, olvasva: 2013-06-23
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Tematimme: Popkanon. Sveriges Radio, Musikguiden i P3, 2011-06-29, forrás:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4067&artikel=4578536, olvasva: 2012-11-15
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megteremtésében a Nobel-díj révén, arra csupán egyetlen hozzászólás (Jonsson, 200607-31) utalt; de ez a hozzászólás is csak érintőlegesen említi, mintha igazából nem is
szeretné azt szóba hozni. Holott az a tény, hogy Svédország egyrészről teljes
szabadságot kíván engedni diákjainak az iskolai (tehát elvileg intézményesített) olvasás
területén, másrészről viszont évente kioszt egy olyan irodalmi díjat, amelynek rendkívül
magas presztízse révén egyértelmű beleszólása van a világirodalmi kánonba, egy olyan
ambivalens és paradox helyzetet teremt, amely nagyobb teret igényelt volna ebben a
vitában.
Többen

kiemelték

a

marginalizált

csoportok

kánonbeli

helyzetének

problematikusságát; főként a faji és a nemi kisebbségek periferikus, elnyomott helyzetét
hangsúlyozva. Ezek a kisebbségben lévő írók a „kisebbségi kánon híveinek” (tehát
Rocknak és Chavez Pereznek; bár ez utóbbi esetben helyesebb lenne a „többségi kánon
ellenfele” megnevezést használni) véleménye szerint egyértelmű helyet érdemelnek a
kánonban. Ezzel viszont egy olyasfajta kánonszemléletet vallanak, amely szerint a
kánon egyenlő egy társadalmi kordokumentummal, amelyben demokratikus módon
mindenki helyet kaphat annak érdekében, hogy mindenki tapasztalata kifejeződésre
juthasson. Mindazonáltal problematizálatlan marad az a kérdés, hogy egyáltalán miként
is kerülhetne bele „mindenki” egy kisebbségeket is felvonultató kánonba – ad absurdum
milliós nagyságrendekről kellene ugyanis ebben az esetben beszélnünk, ha valóban nem
húznánk meg semmiféle határt, nem állítanánk kritériumokat. Ebben az összefüggésben
viszont egyáltalán nem kerülhettek szóba olyan, kánonvitákra jellemző kérdések, mint
például a „mitől jó egy mű”, „hogyan maradhat fenn az egyik szerző, míg a másik
nem”, „miként lesz egy műből siker” stb., a kánonnak tehát csak a politikai vetületét
hangsúlyozták, az esztétikait, vagy akár az irodalomszociológiait, egyáltalán nem.
Tekintve hogy a javaslat egy választási küzdelem finisében hangzott el, ez az
aránytalanság nem is meglepő – maga Wikström is elsősorban politikainak szánta
javaslatát, nem tisztán pedagógiainak vagy esztétikainak.
Ami a javaslat utóéletét illeti, a Folkpartiet liberalerna 2006-ban 28 mandátummal a
4. helyen jutott be a 349 tagot számláló svéd parlamentbe, a Riksdagenbe, ahol a négy
pártot számláló jobboldali koalícióba is bekerültek. Cecilia Wikström javaslatát azután
politikailag nem tárgyalták, pontosabban ahogy említettük, még a választások előtt
kijelentették, hogy nem kerül bele a programba, de a különféle kulturális és társadalmi
vitákban, mint ahogy láthattuk, azóta is gyakran előkerül.
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A vita egyik kései hozzászólása jelent meg 2013. februárjában Karl Gustel Wärnberg
tollából. A cikkben többek között az alábbi megállapítást idézi az irodalomtudós Lars
Lönnrothtól:
Egy másik érv [a kánon mellett] Lönnroth szerint a történelmi: „egy tradicionális svéd kánon
ismeretekkel szolgál nekünk azokról a szövegekről, melyeket valaha tiszteltek, csodáltak, és
amelyek hatást gyakoroltak a korábbi korszakokra.” Következésképpen jobban megértjük [ha van
egy kánonunk], hogy hogyan gondolkodtak régen az emberek, milyen gondolkodásmódok és
normák voltak érvényben stb. Amiket ugyanakkor egyáltalán nem kötelező magunkénak vallani.64

Akármit is gondoljon tehát az egyén a felülről meghatározott, normatív kánonról,
egyvalami

mindenképpen

világossá

válik

Lönnroth

érvelését

és

Wärnberg

kommentárját olvasva. A vitában nem sok szó esett arról, hogy ezek a kanonikus
szövegek hatással voltak a társadalomra; és mivel az alaptantervekben sem mutatkozott
ennek semmi nyoma, egyértelműnek látszik a következtetés, hogy az irodalom és az
irodalmi

művek

csak

egy

jelenbeli

perspektívában

érdekesek:

a

diákok

problémamegoldó készségét vagy nyelvi kvalitásait fejleszthetik, a történelmi
perspektíváról azonban nem esik szó: arról, hogy ezek a művek valamikor a társadalom
formálásában vettek részt. Következésképpen nem csupán a természettudományok
fontos művei voltak hatással a társadalomra és a mai gondolkodásra, mint például A
fajok eredete, hanem szépirodalmi művek is képesek voltak óriási hatást kiváltani saját
korukból (függetlenül attól, hogy milyen előjellel tették mindezt): például Goethe
Werthere, vagy, hogy svéd példát is hozzunk, Almqvist Det går an-ja.65 A humán
tudományok gyenge helyzetével összhangban a szépirodalom sincsen tehát igazán
megbecsült helyen: nyelvi és társadalmi készségfejlesztőnek megteszi, de egyéb
érdemei a jelek szerint aligha lehetnek.
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„Ett annat argument är enligt Lönnroth det historiska; «en traditionell svensk kanon ger oss kunskap
om de texter som har uppskattats, beundrats och haft inflytande under tidigare perioder». Vi får
följaktligen en större förståelse för hur människor tänkte förr i tiden, vilka tankesätt och normer som var
aktuella med mera. Men samtidigt behöver vi inte ta till oss dem själva.” [Ford. A.I.] Wärnberg, Karl
Gustel: Kanon: Ett litterärt vapen. Konservativa Förbundet, 2013-02-21, forrás:
http://www.konservativaforbundet.se/2013/02/kanon-ett-litterart-vapen/, olvasva: 2013-06-09
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Carl Jonas Love Almqvist (1793-1866) Det går an című kisregénye az 1830-as évek végén két
verzióban is megjelent. A történet egy fiatal (dolgozó) nő és egy tiszt szerelmi történetén keresztül
vizsgálja meg a házasság intézményét, annak helyességét és a szerelem természetét. A regény hatalmas
vitákat váltott ki a kortársakból, a két főhős ugyanis néhány napos ismeretség után dönt úgy, hogy
tulajdonképpen házasság nélkül fognak együtt élni. Hogy Almqvist műve pontosan mennyivel is járult
hozzá a nők egyenjogúsításához, nehéz volna megmondani; de hogy hatott a társadalomra, az
kétségbevonhatatlan.
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3. Visszatekintés
Svédország minden bizonnyal legreménytelenebb vitája az iskolai irodalomtanítás helyzetéről
szóló vita.
A hatvanas évektől kezdve folyamatosan változott a nyelv- és irodalomoktatás. A vezető
pedagógia egyre újabb és újabb munkamódszereket választott, és újabb szempontból szemlélte a
kérdést. Egyvalamit ennek ellenére – vagy jobban mondva éppen ezért – lehetetlen lett megvitatni:
ez a strukturált irodalomtanításról szóló kérdés, az, hogy mit is olvassanak a diákok az iskolában
(gondolok itt konkrét, irodalomlistákhoz kapcsolódó tantervekre), és ami folyamatos kritikus
irodalmi vitát tesz lehetővé.
Annak, aki egy ilyen vitában vesz részt, lassacskán olyan érzése támadhat, hogy ez a vita
tiltólistán van. Akármit meg lehet vitatni a még mindig a svéd nyelv és irodalomnak nevezett tárgy
oktatásával kapcsolatosan, de az irodalomlistákkal, valamint a diákok klasszikusokkal való,
szisztematikus kapcsolatával és a modern irodalmi művészettel foglalkozó témákat egyszerűen
elutasítják.66

A fenti idézet nem a 2006-os kánonvita összefoglalása, és nem is egy újabb hozzászólás
a közelmúltból. Ana Maria Narti az Artes nevű irodalmi és művészeti folyóirat
hasábjain 1983-ban tette közzé vitaindító cikkét, melynek témája az „Iskola, irodalom
és a svéd nemzeti identitás” volt. A vitához az Artes következő számaiban többen is
hozzászóltak, ám mivel ezek egy kisebb, behatárolt érdeklődési körű csoportnak szánt
folyóiratban jelentek meg, nem pedig egy országos napilapban, akkora publicitást
értelemszerűen nem is kapott. Ám a jelenség kétségtelenül tipikus és árulkodó:
megtudhatjuk belőle azt, hogy Wikström 2006-os felvetése nem volt előzmények nélkül
való; és ennek megfelelően vélhetően nem is az utolsó ilyen vitát okozta. Narti cikkét
olvasva megerősödik az az érzésünk, hogy az irodalom és az irodalomtanítás nem
csupán veszélyes terület, de valamilyen okból kifolyólag az, aligha véletlenül teszik
ugyanis tiltólistára az irodalomtanítással kapcsolatos kérdéseket, aligha véletlenül vált
ki heves felháborodást, ha valaki a kötelező irodalomlista bevezetése mellett foglal
állást.
Nem mindenféle kánon emlegetése hozza ki ugyanis a svédekből a harcos liberális
demokratát. Mint korábban említettük, a 2006-os vita utórengéseiben ételkánon és
popkánon javaslatát is felvetették egy-egy gondolatkísérletben, a legcsekélyebb
66

„Sveriges förmodligen mest hopplösa debatt är debatten om litteraturens ställning i skolan.
Alltsedan 60-talet har språk- och litteraturundervisningen undergått förändringar. Den ledande
pedagogiken har ofta tagit fram nya arbetsmetoder och nya synsätt på ämnet. En sak har trots detta – eller
snarare sagt på grund av detta – blivit omöjlig att diskutera: det är frågan om en strukturerad undervisning
i svenska som stödjer sig på klara anvisningar om vad som skulle läsas i skolan (konkreta kursplaner
relaterade till litteraturlistor) och som öppnar en ständig kritisk diskussion om litteraturen.
Den som engagerar sig i en sådan debatt får så småningom känslan att denna diskussion är förbjuden. Vad
som helst kan och får diskuteras i samband med det som fortfarande kallas för svenskundervisningen,
men litteraturlistor, elevernas systematiska kontakter med klassikerna och med den moderna litterära
konsten är teman som helt enkelt avvisas.” [Ford. A.I.] Narti, Ana Maria: Skolan, litteraturen och den
svenska nationella identiteten. In: Artes. Tidskrift för litteratur konst och musik. Nionde årgången,
1983/2, p. 125.
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ellenérzéseket sem ébresztve a köznépben. Már létezik azonban egy másik kánon,
méghozzá egy meglehetősen régi és intézményesen meghatározott, tehát erősen
normatív, ám ilyen minőségében sem különösebben vitatott nyelvi kánon: a svéd nyelv
szavainak listája.
A Svenska Akademiens Ordlista, azaz a Svéd Akadémia Szólistája 1874-ben került
először kiadásra; akkor még csupán egyfajta helyesírási szótárnak szánva. Ez tehát nem
szokványos, definíciós szótár; csupán a szavak helyesírására és ragozására utaló
információkat tartalmaz, jelentést csak elvétve, speciális esetben közölnek benne. Nem
is gondolja magáról azt, hogy teljes képet tudna adni a svéd nyelv szókincséről: bár a
legutolsó, 2006-os (13.) kiadásban már kb. 125 ezer szó szerepel, a lexikográfus Martin
Gellerstam mégis hangsúlyozza, hogy ez még mindig csupán egy válogatás a svédek
által használt szavakból – a leggyakrabban használt szavaké.67 Az azonban már
vitathatóbb, hogy Gellerstam „nemhivatalos normának”68 nevezi a listát, és ráadásul
még tiltakozik is az ellen, hogy a közvélemény hivatalosnak tekintse azt. Érvként azt
hozza fel, hogy csupán az 1889-es, hatodik kiadást nevezték ki a népiskolák hivatalos
helyesírási szótárának, a többit azonban nem – ekképpen tehát nem is lehet hivatalosan
normatívnak tekinteni.69 Nehéz azonban elképzelni, hogy tarthatna bárki is
nemhivatalosnak egy olyan szólistát, amely az ország legelismertebb tudósainak
védnöksége alatt készült, nevében hordozva Svédország (nemzetközi viszonylatban is)
legelismertebb tudományos intézményének nevét. Hogy az Akadémia nem szeretné
túlságosan hivatalosnak és normatívnak tekinteni magát és a szótárát, ha nehezen is, de
valamennyire még hihető – az azonban semmiképpen, hogy komolyan azt képzeli, hogy
ezt a közvélemény, a szólista felhasználói is el fogják hinni.
A Svenska Akademiens Ordlista ekképpen viszont nem lesz más, mint egy szigorúan
normatív kánon a svéd nyelv szavairól, annak írásmódjáról és ragozásáról, mely 1874
óta töretlenül, nagyobb viharoktól mentesen létezik. Kérdés azonban, hogy ez hogyan
lehetséges, főként ha hozzávesszük, hogy az irodalmi kánont időközben száműzték az
iskolákból és a közgondolkodásból. Nem csupán az irodalom személyes ugyanis, de a
nyelv és a nyelvhasználat is; márpedig ha a felülről meghatározott irodalmi kánont az
ízlés és a tapasztalatok uniformizálásának tartják, miért nem érzik veszélyesnek azt, ha
az irodalom alkotóelemét, a nyelvet uniformizálják? Korántsem hihetjük azt, hogy a
67
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Svenska Akademiens Ordlista összeállítása mentes volna a vitáktól, hogy minden
esetben egyértelmű lenne egy szó írásmódja vagy ragozása még a lista tudós összeállítói
között is, kivált a jövevényszavak esetében. Arra következtethetünk ebből, hogy a
nyelvet önmagában puszta eszköznek tekintik, és csupán irodalmi formájában válik
személyessé és szubjektívvá, azt is hangsúlyozva ezzel, hogy az irodalom tudat- és
társadalomformáló hatását elismerik, a nyelvet azonban a közvélemény jóval
hajlamosabb eleve adottnak tekinteni. De akárhogyan is van: látható az, hogy az
irodalmi kánonról való gondolkodásra ránevelték az embereket, a nyelvi kánon, a
„szókánon” létezését ugyanakkor nem kérdőjelezik meg. Mint láttuk, az irodalmi
kánonról való gondolkodás iskolai tananyag, a tantervben is szerepel; más lehetséges
kánonok létezése és felfedezése vagy megvitatása ugyanakkor nem része a nevelésnek.
Azt is jelenti ez, hogy a kánon, amely mindenhol jelen van az életünkben, csak akkor
válik láthatóvá, ha (intézményesen) megtanítják, hogy oda kell rá figyelni; más kánonok
pedig akár egész életünkre rejtve maradhatnak előttünk, azok minden rétegével, felülről,
észrevétlenül határozva meg gondolkodásunkat.
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III. A kanonizáció svéd szakirodalma
Az előzőekben tehát megvizsgáltuk az elmúlt évek talán legnagyobb svéd társadalmi
aktivitást kiváltó irodalmi vitáját, a 2006-os kánonvitát. Az, hogy sokan sokféleképpen
szóltak hozzá a kánon kérdéséhez, tulajdonképpen nem annyira meglepő dolog: a vita a
médiában zajlott, tehát elméleti szinten bárkinek lehetősége volt leírni a véleményét –
az persze más kérdés, hogy ez a vélemény aztán mennyire nyert publicitást.
Ám hogy valójában hosszú távon miről szól egy kanonizációs vita, nem az egyes
ember véleménye, és nem is a publikált újságcikkek döntik el. Egy társadalmi vita akkor
bizonyul igazán jelentősnek, ha a könyvkiadásba is bekerül, ott tárgyalják tovább a
felmerülő kérdéseket: nem csupán azért, mert nagyobb terjedelemben adhatják elő
érveiket pro és kontra, hanem azért is, mert egy könyv megírása és kiadása nagyobb
szerepvállalást igényel, nagyobb figyelmet és anyagi hozzájárulást, mint egy napilapban
pár gondolatot közölni. A könyvet aztán alighanem kevesebben olvassák ugyan, de a
könyvkiadás az újságcikkhez képest hosszabb távú kanonizációt jelent: egy könyv a
maga bibliográfiai adataival bekerül a nemzeti könyvtárak adatbázisába, és magától
értetődőbb referencia lesz aztán a kutatók (és érdeklődők) szemében, mint a sok ezer,
napilapbeli újságcikk valamelyike. A Dagens Nyheter egy-egy számának cikkei jó
korrajzot, társadalmi tablót festenek az utókor számára, de a tudományos-kulturális
kánonba (assmanni szóval élve: az emlékezetbe) főként a könyveken át vezet az út.
A 2006-os vita láthatóan megélénkítette a kánonról szóló diskurzust Svédországban.
Éppen ezért logikus és helyénvaló, hogy megvizsgáljuk ezeket a köteteket, nem csupán
konkrét tartalmukat tekintve, tehát nem csupán azt, hogy mit mondtak a
kánonkérdésben, hanem azt is, hogy hogyan tették mindezt. Ez a tény ugyanis, egy
könyv megjelenése a lehető legtöbb oldalról megvizsgálva, fontos következtetésekhez
vezethet el bennünket annak a kérdésnek a megválaszolásában, hogy mi a kánon és
miként alakul, kik alakítják és milyen hatásra, vagy milyen indíttatásból. Ennek
érdekében az alábbiakban a kanonizáció svéd szakirodalma kerül megvizsgálásra,
főként, de nem kizárólag, a 2006 után megjelent művek segítségével. Vizsgálat tárgya
lesz természetesen az író(k) személye és a téma megközelítése, de indokolt esetben a
paratextuális és egyéb, nem a könyvvel vagy annak tartalmával szorosan összefüggő
tényezők is górcső alá vétetnek.
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Az alábbiakban a következő szakirodalom elemzésére fektetjük a hangsúlyt:
Bohman, Stefan: Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och personmuseer.
Stockholm: Carlssons Bokförlag, 2010., 189 p.
Jönsson, Lars-Eric – Wallette, Anna – Wienberg, Jes (red.): Kanon och kulturarv.
Historia och samtid i Danmark och i Sverige. Göteborg ; Stockholm : Makadam i
samarbete med Centrum för Danmarksstudier, 2008., 327 p.
Leppänen, Katarina – Lundahl, Mikaela (red.): Kanon ifrågasatt.
Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet. [Hedemora]: Gidlunds förlag, 2009.,
272 p.
Ohlsson, Richard: Att läsa eller inte läsa? Om skönlitteratur, kvalitet & kanon.
Lund: BTJ Förlag, 2012., 148 p.
Strannegård, Lars (red.): Den omätbara kvaliteten. Stockholm: Norstedts akademiska
förlag, 2007., 216 p.
Williams, Anna: Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i litteraturhistoriska
översiktsverk under 1900-talet. [Hedemora]: Gidlunds förlag, 1997., 285 p.
Öhman, Anders: Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia.
Lund: Studentlitteratur, 2002., 196 p.
A fenti könyvek közül természetesen nem mindegyik foglalkozik kifejezetten a
kánonnal és a kánonteremtéssel (szigorú értelemben véve csak a Leppänen-Lundahl
gyűjteményes kötet felelne meg a kitételeknek, témájában legalábbis mindenképpen),
ám a többi más szempontból világít rá ugyanarra a kérdésre: minőségre,
kánonteremtésre, fontos művek és fontos művészek kiemelésére, magas és népszerű
kultúra szembenállására, az irodalom és a társadalom közös aktuális kérdéseire, így
azok vizsgálata is indokolt. Nem annyira azért, mert ezek a könyvek valamilyen
mértékben befolyásolták a társadalmat (amely befolyást még az eladási adatok
ismeretében is lehetetlen lenne felmérni, éppen ezért meg sem próbálkozunk vele),
hanem főképpen azért, mert ezek a könyvek számtalan társadalmi folyamat leképezését,
lenyomatát adják puszta megjelenésükkel. Ezek alapján fogjuk majd tehát levonni a
megfelelő következtetéseket.
Régóta zajlik irodalmi párbeszéd a magas és népszerű irodalom (tágabb értelemben:
kultúra) szétválasztásának eredetéről, létjogosultságáról, a populáris irodalom magas
irodalomba való integrálásának kísérletéről.1 A kérdés tulajdonképpen központi a kánon
1

A kérdéssel foglalkozott például Bürger, Christa – Bürger, Peter – Schulte-Sasse, Jochen (Hrsg.): Zur
Dichotomisierung von hoher und niederer Literatur. Frankfurt am Main, 1982.; továbbá Paul Lauter, ld.
Caste, Class, and Canon. Idézi Anna Williams, p. 31.; de ehhez kapcsolódik Pierre Bourdieu kulturális
mező-elmélete is, ld. Alapelvek a kulturális alkotások szociológiájához. In: Wessely Anna (szerk.): A
kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó, 2003.
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és kanonizáció vonatkozásában. A kánon mérete véges, éppen ezért csak korlátozott
mennyiségű szerző és mű kerülhet bele, a többiek a kánonon kívül rekednek; ennek a
két kategóriának azonban különféle elnevezéseket adnak aszerint, hogy honnan
közelítik meg a kérdést. Első lépésben azt mondhatjuk, hogy vannak értékes és kevésbé
értékes (vagy a skála legalján: értéktelen) művek, más szóhasználattal jó vagy rossz
művek, jól megírt és rosszul megírt művek. A magas-alacsony ellentétpár
kiindulópontja is valahol ebben gyökerezik: magas irodalom az, ami értékes, jó és jól
van megírva, alacsony pedig az, ami értéktelen, rossz és rosszul van megírva. A
köznyelvben vagy közgondolkodásban ez utóbbi kategória szinonim megfelelője a
populáris: az, ami népszerű, tehát széles tömegeknek tetszik, nem lehet értékes irodalom
– hiszen az érték csak kevesek sajátsága lehet.2
Ez a kettéválasztás és fogalomzavar számos további problémát indukál amellett,
hogy mindegyik kategória felettébb szubjektív, éppen ezért nem pontosan
behatárolható. Ha fel is tesszük, hogy fel lehet állítani egy rangsort az értéktelen
művektől felfelé az értékesekig, akkor is adott a kérdés: honnantól kezdődik a kánon,
mennyire kell ahhoz értékesnek lennie, hogy bekerüljön a legnagyobbak, az
emlékezetre méltók közé? Ami pedig a populáris irodalom fogalmát illeti: az a mű,
amely széles tömeget szólít meg és népszerűvé válik, kizárólag alacsony irodalom
lehet? Nem mondhatjuk-e vajon azt, hogy egy kanonikus műnek képesnek kell lennie
arra, hogy sok emberhez tudjon beszélni – már csak azért is, hogy képes legyen a kívánt
kanonikus-művelő hatást elérni?
A populáris irodalommal, pontosabban a populáris műfajokkal foglalkozik Anders
Öhman könyve, a Populärlitteratur. De populära genrernas estetik och historia. Ebben
a könyvben Öhman amellett érvel, hogy a populáris irodalom is lehet értékes; és
mindezt a hagyományosan populárisnak tekintett műfajok (krimi, romantikus regény,
történelmi regény, rémregény, fantasy, science fiction) bemutatásán keresztül kívánja
elérni. Érvelése meggyőző, legalábbis meggyőzővé válik attól, hogy egy-egy klasszikus
példán keresztül érvelve jelöli ki az egyes műfajok kanonikus helyét: a modern krimi
előképe Arthur Conan Doyle és Eugène Sue, a rémregényé Mary Shelley
Frankensteinje stb. Ezek az írók és művek mára egyértelmű helyet kaptak a kánonban:
ma is olvassák, megfilmesítik, feldolgozzák őket, nem hiába keressük őket az
irodalomtörténetekben, és nemritkán fogalommá is váltak (pl. Sherlock Holmes,
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Dracula vagy Frankenstein neve révén). Elképzelhető tehát, gondolhatja az olvasó, hogy
Öhman mai példái, amelyeket könyvében elemez, például Jean M. Auel vagy John
Grisham regényei, a jövőben maguk is a kánon részeivé válnak – elvégre ugyan
populáris műfajban alkotnak, de ez, tekintve a nagy elődök fennmaradását,
bizonyíthatóan nem lehet kizáró ok. A magas és alacsony irodalom dichotómiája tehát
ebben az öhmani olvasatban nem létezik.
Két probléma azonban mégis van. Az egyik az, hogy maga Öhman jelenti ki a
szerelmi irodalom taglalásánál: „Nyilvánvaló, hogy egy Harlequin-olvasó számára is
vannak ebben a műfajban is ’jó’ és ’rossz’ szerzők.”3 Ez azt jelenti, hogy Öhman ugyan
sikeresen kitörölte a populáris irodalmat az alacsony kategóriából, a dichotómiát
azonban nem szüntette meg: vannak jó szerzők és rossz szerzők, akik közül a jók
(többnyire azok, akik tanulmányozásra érdemesek, és akik tehát Öhman könyvébe is
bekerültek) érdemesek arra, hogy emlékezzenek rájuk. A magas-alacsony felosztás
továbbra is él, csak éppen nem a műfajban, hanem a szerzői teljesítményben található
meg – nem definiálva azonban azt, hogy miben nyilvánul meg az értékesség.
A másik probléma nem található meg ilyen explicit módon a könyvben. Öhman az
előzőekben felsorolt műfajokat tárgyalja – a populáris irodalomban azonban ennél jóval
több fő (elkülöníthető) műfajt fel lehetne sorolni: például a pornót vagy a humoros
regényt (tehát azt a típusú művet, amelynek a nevettetés a legfőbb célja). Klasszikusai
ennek is vannak, elég John Cleland Fanny Hilljére, illetve P.G. Wodehouse műveire
vagy Stephen Butler Leacock humoreszkjeire gondolni, tehát nem lehet mondani, hogy
nagyon fiatal, még kialakulóban lévő műfajokról volna szó (amelyek közül párat
egyébként Öhman is említ, pl. cyberpunk). Öhman tudatában is van ennek, mégsem tesz
róluk említést egyszer sem – felmerül tehát a kérdés az olvasóban, hogy miért ez a
hallgatás: az említetlenül maradt népszerű műfajok vajon miért maradtak ki, talán nem
elemezhetők úgy, mint a krimi vagy a többiek, nincsen létjogosultságuk egy
irodalommal foglalkozó tanulmányban – vagy vajon ahhoz az irodalomhoz tartoznak,
amelyet esetleg még Öhman szerint is „alacsonynak” tekinthetünk?
Öhman könyvének implicit tárgya tehát a jó és a rossz irodalom közötti határ
feltérképezése volna, vagyis az, hogy mitől lehet „jó” egy populáris műfajba tartozó mű,
és miféle kánon létezik a népszerű művek között. Az ugyanis, hogy az alacsonynak
tekintett műfajoknak is megvan a maga kánonja, Öhman könyvének elolvasása után
3
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nem lehet kérdés: még egy populáris irodalomért rajongó olvasó is képes
megkülönböztetni a jót a rossztól. Öhman egy másik tanulmányában4 ugyan megjegyzi,
hogy populáris irodalom kutatói a népszerű kultúrát a megállapodott, magasnak
nevezett kultúrával szembeni ellenállás terének tekintették, amely ellenállás mostanra,
hogy a kánon határai elmosódtak, hiszen posztmodern esztétika maga is keveri a
népszerűt a komollyal, meglehetősen komplikálttá vált5 – mégis úgy tűnik, mintha ez az
ellenállás némiképp értelmetlen lenne. Öhman maga is felállítja a hierarchiát, kijelöli a
jókat és hallgat a többiekről, tehát hozzájárul ahhoz az értéken alapuló
megkülönböztetéshez, amely minden kanonizációs folyamat sajátja.
Maga a téma mindenesetre, a populáris irodalom integrálása a „magas” irodalom
köreibe, jellemző a politikai korrektség társadalmainak, nem utolsósorban a svédnek a
mentalitására. Tudományosan is pontosan arról van szó benne ugyanis, mint társadalmi
szinten bárhol, vagyis arról, hogy nem diszkriminálhatunk senkit és semmit (jelen
esetben a populáris, szórakoztató, széles tömegeknek szóló irodalmat), minden és
mindenki egyenrangú, mindennek és mindenkinek joga van bekerülni a kiválasztottak
körébe (jelen esetben az értékes művek közé, a kánonba). A populáris irodalommal, az
alacsony művekkel való foglalkozás a társadalmi demokrácia jogainak tudományos
gyakorlása. A kánonteremtés tehát Svédországban, akármilyen módon is zajlik éppen, a
demokratikus értékek figyelembevételével fog történni.
Hogy pontosan mit is kell értenünk „demokratikus értékek” alatt, azt természetesen
minden társadalom a maga céljainak leginkább megfelelően határozza meg: mit emel ki
az általánosan elfogadott értékek közül, és miként prezentálja azokat. Az egyik ilyen
érték alighanem az egyenlőség; többek között a nemek egyenlősége. Már jóval a 2006os kánonvita előtt megkezdődött a női írók irodalomtörténeti helyéről szóló diszkurzus;
a svéd kutatást pedig legfőképpen az összskandináv Nordisk kvinnolitteraturhistoria6
szerkesztése és kiadása aktiválta. A téma legterjedelmesebb svédországi kutatása Anna
Williams nevéhez fűződik, aki Stjärnor utan stjärnbilder. Kvinnor och kanon i
litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet című könyvében a 20. század svéd
irodalomtörténeteit vizsgálja meg, hogy kiderítse, mekkora helyet kapnak az egyes
4
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kötetekben a női írók. Williams célja az, hogy bemutassa, hogy az irodalomtörténet a
férfiak irodalomtörténete, ők írták, magukról. A nők elenyésző mennyiségben vannak
benne jelen, és ha jelen vannak, akkor is vagy leszólják őket, vagy a férfiak alkotta
normához mérik őket és aszerint ítélik meg irodalmi teljesítményüket. Williams
többször kritizálja azokat, akik szegregálják a női és férfi írókat – feledve azt, hogy
tanulmányával ő is éppen ehhez a szegregációhoz járult hozzá. Az összefoglalásban egy
olyan utópiát rajzol fel, amelyben sok kicsi irodalomtörténet van, mindenkinek a sajátja,
amelyek egymás mellett léteznek, de mégiscsak van egy kánon, ami kirajzolódik a sok
kicsiből.7 Williams érvelésének erejét több tényező is gyengíti: részben az, hogy
argumentációja deduktív, végkövetkeztetése már a könyv írásának elkezdésekor
egyértelmű: a nők nincsenek jelen az irodalomtörténetben.8 Így tehát felmerülhet a
kérdés, hogy kutatásai vajon mennyire szükségesek; esetleg azért számolta csupán ki a
nők százalékos megjelenését az irodalomtörténetekben, hogy megszilárdítsa a
tudományos talajt a jelen feminista kutatói számára: az egyenlőség elérése érdekében
most a nőknek kell átvenniük az uralmat az irodalomtörténetek felett. Egy másik
tényező, amely gyengíti érvelését, az, hogy könyvét át- meg átszövi a férfi írókat és
irodalmárokat érintő, inkább személyes jellegű, semmint komolyan veendő tudományos
kritika: a Sven Delblanc és Lars Lönnroth (tehát két férfi) által szerkesztett hétkötetes
svéd irodalomtörténetet, a Den svenska litteraturent például azért kritizálja, mert a
férfiak szempontjából közelítették meg a svéd irodalom történetét,9 az író (szintén férfi)
Ulf Lundellt pedig azért, mert férfi szemszögből írta Jack című regényét.10 Egy efféle
kritika azonban igazából sehova sem vezet, legfeljebb a dichotómia elmélyítéséhez és a
női-férfi szembenállás elmérgesítéséhez – az említett írók és irodalomtörténészek aligha
lettek volna képesek női szempontból megközelíteni témájukat. Ráadásul amint azt a 2.
fejezetben, Yvonne Rock és Inti Chavez Perez cikkének elemzésekor11 megállapítottuk,
a dichotómia nem csupán a női-férfi ellentétpár mentén képzelhető el; Delblanc-ékat
tehát vallási, nemzetiségi stb. preferenciáik miatt is támadhatta és elítélhette volna
bárki.
Anna Williams érvelését és következtetéseit olvasva az lehet az érzésünk, hogy a
feminizmus az utóbbi évtizedekben talán kissé túllőtt a célon. Svédországban távol
7

Williams, p. 196.
Williams, p. 13.
9
Williams, p. 138., Ebba Witt-Brattströmöt idézi
10
Williams, p. 171.
11
Ld. II. fejezet, 56-57. old.
8
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kerültünk már attól a klasszikus feminizmustól, amelyet többek között Elin Wägner
(1882-1949) képviselt és ábrázolt a 20. század első felében olyan művekkel, mint
például a Norrtullsligan (1908) vagy a Pennskaftet (1910), melyekben a nők nagyobb
társadalmi megbecsültségéért és választójogáért küzdött. Wägner még a legnagyobb
társadalmi szerepvállalás idején sem feledkezik meg arról, hogy milyen fontos részét
képezi a harmonikus családi háttér egy nő életének,12 ő tehát a klasszikus feminizmus
mentén haladva csupán a férfi mellé akarja emelni a nőt – a ma feministái azonban
láthatóan végképp szét akarják választani őket. Ennek a felfogásnak szimptomatikus
kifejeződése Anna Williams tanulmánya.
Williams két okot talál a férfiak túlzott irodalomtörténeti jelenlétére: egyrészt a
férfiak féltek, hogy a nőírók felbukkanása aláássa a bevált patriarchális társadalmat,
másrészt pedig hogy az irodalomtörténet, az irodalomtörténet-írás tradíciója lassabban
változik, mint a társadalom.13 Williams feminista megközelítése abból a feltevésből
indul ki, hogy az irodalomtörténetet író férfiak azért akarták visszaszorítani a nőírókat
(akik tehát Williams explicit módon nem kifejezett, ám az előzőek alapján
kikövetkeztethető véleménye szerint kivétel nélkül értékes és maradandó műveket
alkottak), mert féltették társadalomban kivívott hatalmi pozíciójukat, de ez
meglehetősen árnyalatlan kép. Hiszen ha a régmúlt korok társadalmi berendezkedését
nézzük, többnyire erkölcstelen dolog volt a nők számára a társadalmi nyilvánosságban
szerepelni, ebből következőleg regényt írni is.14 Ennek következtében kevesebb nő
kerülhetett az irodalomtörténetekbe is; az a törekvés tehát, hogy több női író
szerepeltetésével írják újra az irodalomtörténetet, végső soron a múlt meghamisítása
volna. Lehet kutatni, hogy voltak-e olyan írók, akiket méltatlanul feledtek el, de nem
tűnik irodalmilag indokoltnak kizárólag azért felülvizsgálni a történelmet, hogy
egyensúlyba lehessen hozni a férfi és a női írók arányát.15
12

Különösen igaz ez a Pennskaftet c. regényre, amely ugyan egyetlen gigantikus, történeti keretbe foglalt
röpirat a nők egyenjogúsága érdekében, egyik végkövetkeztetése azonban az, hogy mit sem ér az elért
egyenjogúság, ha a nő elveszíti azt, akit szeretett. Ld. Wägner, Elin: Pennskaftet. Stockholm: Svenska
Akademien/Atlantis, 2012., pp. 169-170.
13
Williams, pp. 192-193.
14
Ld. pl. Eger, Elizabeth (ed.): Women, Writing and the Public Sphere, 1700-1830. Cambridge:
Cambridge University Press, 2001., p. 1. és tovább; továbbá Watt, Ian: The Rise of the Novel. Studies in
Defoe, Richardson and Fielding. London: Pimlico, 2000., p. 145. A svédországi helyzetről ld. pl. Florin,
Christina: Kampen om kunskapen. Forrás: http://www.ub.gu.se/kvinn/portaler/kunskap/historik/, olvasva:
2013-07-14
15
Természetesen nem minden feminista kutató látja Williamshez hasonlóan a helyzetet. Git Claesson
Pipping például kiemeli George Eliotról és Victoria Benedictssonról szóló művének bevezetésében, hogy
nem tekinti valamifajta, nők elleni konspirációnak a férfiak mindent elsöprő jelenlétét az
irodalomtörténetekben. Mivel azonban kettejük közül, mint az ötödik fejezetben is látni fogjuk, Anna
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Anna Williams elméleteinek nyomán halad a Leppänen és Lundahl által szerkesztett
Kanon ifrågasatt. Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet. A kötet egy
kutatási projekt végeredménye volt, amelyet a Göteborgi Egyetem Eszmetörténeti és
tudományelméleti tanszékén végeztek 2004 és 2007 között, tehát nem a Wikström-féle
javaslat volt a közvetlen indítéka, de mindenképpen aktualitást és lökést adott neki
(melyet nem utolsósorban Thomas Karlsohn kötetzáró tanulmánya jelez, amely részben
éppen a 2006-os vita összefoglalása). A szerkesztők nem titkolt célja, hogy új
perspektívát vigyenek a kánonba, legfőképpen azt a két szempontot, amely a humán
tudományokban mára jellemző lett: a feminista ill. posztkoloniális perspektívát.
Céljukról ekképp írnak a kötet bevezetőjében:
A kánont, tehát egy bizonyos mennyiségű normaadó szöveget és dokumentumot az utóbbi
években sokat tárgyalták. Dániában az oktatásban kötelezően használandó listákat vezettek be,
amely lépés viszont jelentős eltávolodás a kánon fogalmának általános használatától, vagyis attól,
amely szerint a kánon sokkal inkább egy organikusan kifejlődött „lista”, semmint egy politikailag
meghatározott tartalom. A kánon erős érzelmeket ébreszt még a kulturális szféra
legkiegyensúlyozottabb dolgozói és az entellektüelek körében is. Egy leegyszerűsített fekete-fehér
világban azt mondhatnánk, hogy bizonyos értelemben a kánon védelmezése – szinte bármilyen
területen belül: film, irodalom, filozófia, stb. – egyfajta regresszív kísérlet lenne arra, hogy
fenntartsuk és megőrizzük a hegemóniát (és a hatalmat) egy változékony világban. A kánon
megkérdőjelezése ugyanakkor, ugyanezen logika szerint, radikálisan újat gondoló, posztmodern és
nem-hierarchikus. A másik táborban olyan elképzeléseket dédelgetnek, hogy a kulturális örökség
megőrzésében a kánon feltétlenül szükséges, és micsoda pazarlás volna kidobni ezt az
összegyűjtött bölcsességet, ezt az irodalmi és filozófiai esszenciát, mely fokozatosan fejlődött és
alakult ki. Akármennyire is csábítóak legyenek az efféle leegyszerűsítések, antológiánk szövegei
valahol e két szélsőséges álláspont között helyezkednek el. Hogy egy kánon szükséges-e, vagy
még inkább, elengedhetetlen-e, arra nem válaszolunk egyértelműen „igen”-nel vagy „nem”-mel. A
szövegek inkább azt próbálják megközelíteni, hogy miként viszonyuljunk mi, olvasók, hallgatók,
tanárok és kutatók a kánonhoz, és hogyan tudjuk ezt aztán közvetíteni a hallgatók felé olyan
módon, hogy annak reflexív újraértelmezéseit a normatív jegyek rovására hangsúlyozzuk. Egy
ilyen munka fontos lépése az, hogy azokon a kereteken (normákon) kívül olvassunk, amelyek
gyakran magától értetődő módon határozzák meg, hogy pontosan mi is tekintendő centrálisnak.16
Williams a sikeresebb irodalomtörténész, feltételezhetjük azt, hogy az ő elmélete az általánosan elterjedt a
feministák körében. (Forrás: Claesson Pipping, Git: Könet som läsanvisning. George Eliot och Victoria
Benedictsson i det svenska 1880-talet – en receptionsstudie. Stockholm/Stehag: Symposion Graduale,
1993., p. 13.)
16
„Kanon som en samling normerande texter och dokument har debatterats livligt under senare år. I
Danmark har man infört listor som ska användas i undervisningen, vilket är ett stort avsteg från den
gängse användningen av begreppet kanon som en mer organiskt framvuxen ’lista’ än som ett politiskt
definierat innehåll. Kanon väcker starka känslor även hos de mest balanserade kulturarbetare och
intellektuella. I en förenklad svartvit värld är varje försvar av en kanon – nästan inom vilket område som
helst: film, litteratur, filosofi, etcetera – att förstå som ett bakåtsträvande försök att bibehålla hegemonin
(och makten) i en föränderlig värld. Ifrågasättandet av kanon däremot, enligt samma logik, både radikalt
nytänkande, postmodernt och icke-hierarkiskt. I motsatta lägret odlas föreställningar om hur oundgänglig
kanon är för att bevara vårt kulturarv, och vilket enormt slöseri det vore att överge denna samlade vishet,
denna litterära och filosofiska essens, evolutionärt framvuxen. Hur lockande sådana förenklingar än kan
vara placerar sig texterna i föreliggande antologi någonstans mitt emellan dessa två extrema ståndpunkter.
Våra olika svar på frågan huruvida en kanon behövs, eller till och med är nödvändig, är varken entydigt
’ja’ eller ’nej’. Texterna närmar sig i stället frågan om hur vi som läsare, studenter, lärare och forskare
kan förhålla oss till kanon, och förmedla den till studenter, på ett sätt där normerande inslag tonas ner till
förmån för reflexiva nytolkningar. Ett viktigt steg i ett sådant arbete är att läsa utanför de ramar (normer)
som ofta på ett självklart sätt bestämmer vad som är centralt.” [Ford. A.I.] In: Leppänen-Lundahl, p. 7.
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A szerkesztők, bár maguk is aláhúzzák, hogy az általuk prezentált két szembenálló
álláspont a kánon problematikájának leegyszerűsítése, vagyis elvileg aligha felelne meg
a valóságnak, mégsem cáfolják meg ezt az elképzelést, láthatóan nem céljuk a kánon
fogalmának újrakonstruálása. Azáltal, hogy kijelentik, hogy az ő kötetük cikkei a két
álláspont között helyezkednek el, mégiscsak egyértelművé teszik, hogy számukra a
kánonnak két meghatározása lehet: vagy organikus lista, vagy politikailag definiált
tartalom. Ezzel a szemléletmóddal azonban az a probléma merül fel, hogy definíciót
követelne mind az „organikus lista”, mind pedig a „politikailag definiált”, hogy
kiderüljön, hogy egyáltalán elválasztható-e egymástól ez a két fogalom. Ilyen módon
ugyanis elvileg kétféle kanonikus lista létezne: mindegyikük címzettje a nép, feladója
ugyanakkor az egyik esetben az önös érdekeit szem előtt tartó politika, a másikban
azonban a nép maga.
Hiszen egyáltalán hogyan is jöhetne létre egy „népi” kánon? Olyasmi, ami mindentől
tökéletesen függetlenül az egyes ember belső akaratát fejezi ki? Amit ebben a
felfogásban organikus, magától szerveződött és fejlődött listának éreznek (és amely
ezek alapján mindenképpen értékesebb, mivel az egyén minden bizonnyal művészi
kritériumok szerint válogatta ki saját kedvenceit, ráadásul demokratikus is, hiszen a
népakarat nyilvánul meg benne), nem más, mint egy politikailag előválogatott lista
elfogadása vagy elutasítása. Természetesen különbséget kell tenni a felülről nagyon
nyilvánvalóan meghatározott kánon (például egy politikai diktatúra ideológiai
szempontból válogatott műveinek kötelező iskolai olvasmánnyá való emelése), és az
első fejezetben bemutatott kanonizációs modell kanonizátorainak legtöbb kapuján
áthaladt művek (nem definiálható) listáján, ám nem feltétlenül abból a szempontból,
mint azt Leppänen és Lundahl sejtetni engedik. A politikailag meghatározott tartalom
nem az organikus lista ellenpólusa (ami ebben az olvasatban a politika és művészet
szembenállása volna), hanem annak csupán egyik kanonizációs eleme: ahhoz, hogy egy
„organikus lista” létrejöjjön, politikai döntések éppúgy kellenek, mint tisztán
művésziek. A politika beleszólása ebbe az „organikus listába” többféleképpen történhet,
amint arra az első fejezetben is kitértünk, attól kezdve, hogy egy politikus egy
interjúban megemlíti egy szerző nevét vagy mű címét, egészen odáig, hogy támogatást
ad egy mű megjelenésére és/vagy iskolai tananyaggá válására. A politikai szándék nem
minden esetben ugyanolyan jól látható (ebben a példánkban a szerző politikus általi,
interjúbeli megemlítése lehet teljesen tudatos, kanonizációs szerepe azonban jóval
leplezettebb,

mint

egy

kormányrendeleté),

de

minden

esetben

egyformán
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(menthetetlenül politikai): egy politikus mindig politikus marad. Személye akkor sem
választható el az általa képviselt politikától és még kevésbé mentesül egy aktív politikus
az alól a vád alól, hogy politikai célokra használ fel egy interjút, ha az az interjú csupán
egy képes magazin számára, a politikus gyermekkoráról vagy családi életéről készül.
Hatása ráadásul ez utóbbi esetben erősebb: mivel leplezett, nem kimondott politikáról
van szó, könnyebben hiteti el azt az interjú olvasójával, hogy nem történt befolyásolás, s
hogy amennyiben ő maga is a politikus által említett szerző vagy mű olvasására adja a
fejét, az nem valamiféle politikai hatásra történt. Nyíltabb a befolyásolás, éppen ezért
tetten érhetőbb, kritizálhatóbb és vizsgálhatóbb, ha például egy kormánydöntés
eredményeképpen emelnek ki egy szerzőt vagy művet a tömegből. Ez nem azt jelenti,
hogy bárki ellene is tudna szegülni ennek a döntésnek, ha egyszer törvényileg vagy
rendeletileg szabályozott kanonizációról van szó, ellene lehet viszont szegülni a mű
elvárt politikai értelmezésének, ha az olvasó nem kíván csatlakozni a döntést meghozó
politikai tömörülés ideológiájához.
Hasonlóképpen problematikus az a leegyszerűsített modell, melynek szintén két
ellenpólusát rajzolták fel: a kánonvédelem a hegemónia fenntartására irányuló
konzervatív, tehát helytelen gondolkodás, a kánon megkérdőjelezése azonban az ezzel
szemben lévő, radikális, újszerű, modern, tehát helyes hozzáállás. Azt, hogy a kánon
megkérdőjelezése az egyetlen lehetséges helyes hozzáállás, több cikk szerzője is
bizonyítja. A norvég Gro Hanne Aas például azt elemzi,17 hogy a Nyugat-Európában a
15-18. században a nők és férfiak társadalombeli szerepéről, női írók (filozófusok)
részvételével zajlott la querelle des femmes hatással volt többek között Immanuel
Kantnak a szépről és fenségesről alkotott filozófiájára – ez a tény azonban az eszme- és
filozófiatörténeti kutatás számára nagy részben ismeretlen. Néhány nagy név kiemelése
és kanonizálása működhetett egy egyszerűbb világképpel rendelkezdő korszakban, mára
azonban ez az állapot tarthatatlan.18 Aas-szal egyet lehet érteni abban, hogy minél több
szövegre figyelünk oda, annál teljesebb képet kapunk, ez a hozzáállás ugyanakkor
csupán látszólag demokratikus. Egyrészt ha el is fogadjuk, hogy Kantra hatott a női
filozófusok kora újkori vitája, ezzel még nem zártuk le a kérdést: hiszen a la querelle
des femmes résztvevői sem a semmiből nőttek ki, rájuk is hatottak más gondolkodók,
mint például (Aas saját példájával19 élve) Plótinosz vagy Petrarca. Itt tehát leginkább
17

Aas, Gro Hanne: „Den andra rösten” och idéhistoriens kanon. In: Leppänen-Lundahl, pp. 106-118.
Aas, In: Leppänen-Lundahl, p. 117.
19
Aas, In: Leppänen-Lundahl, p. 114.
18
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arról van szó, hogy az emberi szellem, az emberi gondolkodás története számos
gondolkodó

gondolatainak

kölcsönhatásából,

az

elméletek

cseréjéből

és

megkérdőjelezéséből keletkezett; ebben a folyamatban pedig a néhány nagy név
egyfajta gyújtópontként szolgál: valamiért (különböző okokból) ők voltak azok, akikre
saját koruk vagy az utókor úgy tekint, mint azokra, akik a legszerencsésebb, legtalálóbb
módon fogalmazták újjá a már meglévő gondolatokat. Az egyik fő kérdés
tagadhatatlanul az, hogy miért éppen azok lettek a legnagyobb nevek, akiket ma annak
tartunk – erre ugyanakkor nem lehet egyszerűen azt válaszolni, hogy „mert ő volt a
férfi, és csak a férfiak kanonizálódhattak”, egy efféle válasz ugyanis a kánon
problematikájának mélységét és összetettségét vonná kétségbe. Másrészről pedig a
kánon lényege éppen a kevés legjobb megtalálása és bemutatása (nagyon egyszerű és
prózai okból: nem lenne időnk minden valaha létrehozott szöveget elolvasni); azonban
minél több szövegre kell odafigyelnünk, annál kevésbé fogunk tudni igazán odafigyelni
bármelyikre is. Végső soron arra fogunk szorulni, hogy valaki válogatásának és
útmutatásának segítségével megtaláljuk azt a kevés kanonikus szöveget, amely jelenlegi
társadalmunk és gondolkodásunk megértéséhez elengedhetetlenül szükséges, ebben az
esetben pedig ugyanott vagyunk, mint eddig voltunk: egy bizonyos csoport által
kiválasztott kevés fontos szerző és mű elitista vizsgálatánál. Ha tehát kétségbe vonjuk a
patriarchális társadalom által létrehozott olvasmánylistát és bevisszük a női szempontot
a válogatásba, az kétségkívül radikálisan új és nem feltétlenül eredendően helytelen
kánont hoz létre, lényege azonban ettől még nem változik. Tartalmát tekintve tehát ez
már nem a „halott fehér férfiak” műveinek gyűjteménye lesz, mert ezentúl halott fehér
nők szerepelnek majd a kötelező olvasmánylistákon. A kanonizáció eredménye más lesz
ugyan, ám maga a folyamat változatlan: egy kis csoport egy bizonyos ideológia mentén
a maga érdekei szerint kiválaszt néhány általa fontosnak ítélt művet.
Az mindenesetre megállapítható, hogy az amerikai kánonvitából jól ismert DWEM
tehát egyfajta szitokszóként fogható fel: minden, ami halott fehér európai férfiak műve,
az hatalmát féltő, maradi és konzervatív – ám kevéssé valószínű, hogy amennyiben
bármifajta változás következik be ezen a területen (males helyett females, például), az
hosszú távon bármennyivel is demokratikusabb, modernebb és liberálisabb volna: a
kánon természetéből adódóan volna ez lehetetlen.
Katarina Leppänen cikkében, mely a projekt összefoglalását és eredményeit hivatott
bemutatni, ekképpen védi meg szerkesztői álláspontjukat:
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Az a fajta alapvető pedagógiai elképzelés, mely szerint először el kell sajátítani az anyagot, hogy
azután kritikusan tudjuk azt megszemlélni, véleményem szerint felülvizsgálatra szorul. Én inkább
pontosan azt mondanám, hogy az efféle pedagógia, amelyet az eszmetörténetben vagy más humánés társadalomtudományban alkalmaznak, csupán megnehezíti a hallgatók feladatát. Töltsük talán
azzal a fél kurzust, hogy egy problematizálatlan áttekintést adunk az antiktól a középkorig (úgy
téve, mintha létezne egyfajta semleges szöveg vagy semleges olvasó), hogy aztán azt mondjuk:
„jól becsaptunk benneteket, nem is így volt ám”, majd bemutatnánk az összes problémát és
komplexitást, amelyet a szöveg és a kontextus teremt? Az eszmetörténet egyik lényeges pontja
éppen az, hogy mindig intertextuálisan és kontextuálisan olvassunk, ám félő, hogy az alapképzés
első félévében mind a kontextus, mint az intertextus csupán megerősíti az uralkodó rendet, tehát
azt a kronologikus válogatást és bemutatást, amely már eleve adott számunkra. Egy eredményes
kontextus és nagyobb intertextuális odafigyelés ugyanakkor pozitív értelemben véve széttöredezett
képet adna eszmetörténetünkről, amelyben a kanonizált szövegek még megvolnának ugyan, de
már sokkal szélesebb intellektuális, politikai és társadalmi összefüggésben olvasnánk őket.20

Egyszerűbben szólva a projekt célja az volt, hogy a feminista kecske is jóllakjon, és a
kanonikus káposzta is megmaradjon. Nagy kérdés azonban, hogy ez miként lehetséges.
Maguk a kanonikus szövegek is problematikusak, hiszen túl sok van belőlük; általában
az a probléma, hogy a tudománynak (legyen szó bármelyikről) túl sok eredménye van,
az idő pedig ezek áttekintéséhez és főleg alapos megismeréséhez túl kevés. A
pedagógiai szempontból megközelített kánon fő kérdése pontosan ez: miként adhatnánk
a lehető legrövidebb idő alatt a lehető legteljesebb képet az adott tudományterület
történetéről, eredményeiről, amelyek a mai ember, a mai társadalom számára releváns
információval

szolgálnak?

A

Leppänen

által

felvázolt

kép

–

tanítani

a

problematizálatlan kánont, majd hirtelen kijelenteni, hogy nem is így volt – egy rosszul
megválasztott elrettentő példa: azt implikálja, hogy létezik az a problematizálatlan
kánon, ennek létezésében azonban egy kutató aligha hihet. Azt is implikálja továbbá,
hogy a már létező kánon nem jó, annak megkérdőjelezése viszont helyes magatartás –
azt a szembenállást és fekete-fehér világképet erősíti csupán, amelyet az előszóban
Mikaela Lundahllal együtt lefestettek.
A könyv visszatérő eleme tehát – tartalmát tekintve – a nőirodalom és a nők
kánonbeli helyzete, legyen az irodalom, filozófia vagy eszmetörténet. Maga a könyv

20

„En pedagogisk grundföreställning som är i behov av revidering är tanken om att man först måste lära
sig ’stoffet’ för att sedan kunna kritisera detsamma. Jag skulle snarare hävda att sådan pedagogik när det
gäller idéhistoria och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen snarast förvirrar och försvårar
för studenterna. Ska man ägna halva kursen åt att ge studenterna en oproblematisk översikt från antiken
till medeltiden (som om det fanns en neutral text eller en neutral läsare), för att sedan säga att ’där lurade
vi er, så var det egentligen inte’ och presentera alla problem och komplexiteter som text och kontext ger
upphov till? En av idéhistoriens poänger är att alltid läsa intertextuellt och kontextuellt men under
grundutbildningens första termin riskerar både kontext och intertext att endast bekräfta den rådande
ordningen, det vill säga det kronologiska urval och framställningssätt som föreligger. En givande kontext
och en större intertextuell lyhördhet skulle däremot kunna ge en i positiv mening splittrad bild av vår
idéhistoria där de kanoniserade texterna visserligen finns kvar men där de läses i ett bredare intellektuellt,
politiskt och socialt sammanhang.” [Ford. A.I.] Forrás: Katarina Leppänen: Kanon ifrågasatt. Ett
pedagogiskt projekt. In: Leppänen-Lundahl, p. 130.

83

felépítése is ennek a vonalnak az erősítését sugallja. Mindkét szerkesztő nő, továbbá a
tíz szerzőből csupán négyen férfiak – a nők kicsi, de egyértelmű fölényben vannak
tehát. Mindez pontosan egybevág a 2006-os kánonvitában és Anna Williams könyvében
is jól látható társadalomfelfogással: a nők helyzete elnyomott, kánonbeli helyzetük
sajnálatosan elhanyagolt, ennek pedig véget kell vetni. A világot eddig férfiak írták,
mostantól azonban egyenjogúság lesz – ám amíg ezt el nem érjük, addig mindenből egy
kicsit többet kapnak a nők, hogy helyrebillenjen az egyensúly.
A szerzők származását tekintve heten vannak svédek; van továbbá egy norvég, egy
brit és egy Angliában dolgozó francia. Ez a felállás kissé elgondolkodtató. Az utóbbi
években/évtizedekben Svédország nagyon sok bevándorlót fogadott be, tehát legalábbis
statisztikailag elképzelhető lenne, hogy egy bevándorló is képviseltesse magát a
kötetben; sőt tekintve azt, hogy maguk a szerkesztők is többször hangsúlyozzák a
posztkoloniális perspektívát,21 még inkább elvárható, hogy ne csupán egyes cikkeik
témáját, de szerzőit tekintve is megszólaljanak a kánonból kizárt népek. Így azonban
tulajdonképpen csak Északnyugat-Európa képviselteti magát – és ezzel együtt az
északnyugat-európai értékek és az északnyugat-európai kultúrkánon védőbástyái kaptak
szót. Maga a könyv sok cikke szól arról, hogy túl kell lépni a megkövült kánonok
árnyékán, de legalábbis elgondolkodtató, hogy egy ilyen szerzőgárda, aki minden jó
szándéka ellenére sem lesz képes a maga európai értékrendjével posztkoloniális
gondolkodásmódot

alkalmazni,

erre

mennyire

lehet

alkalmas.

A

probléma

természetesen nem az európai gondolkodással van, hanem azzal, hogy a szerkesztők
úgy vélik: ők maguk hű szócsövei lehetnek a kánonból kizárt népeknek anélkül, hogy
nekik maguknak szót adtak volna.
Ezen a ponton joggal vetődhet fel egy kérdés. Ha egy szakirodalmi gyűjteményes mű
összeállításában ilyen elvek uralkodnak, akár tudatosan, akár tudattalanul, van okunk
feltételezni, hogy a könyvkiadásban is hasonló módon történik majd a válogatás. Ez azt
fogja jelenteni, hogy egy kiadó hasonló elvek mentén válogat majd a rendelkezésére
álló, kiadásra váró könyvekből. Mindez persze nem konkrét forgatókönyv, hanem
csupán jelzés a társadalomban uralkodó jelenségekről, ám éppen ezért értékes
megfigyelésekhez juthatunk általa. A 2006-os vita egyes témái után már nem túl nagy
meglepetés, hogy a nőket részesítik előnyben, és az sem különösebben váratlan, hogy
egy egyetemi hallgató is bekerült a válogatásba („természetesen” ő is nőnemű), hiszen a

21

Például Lundahl, Mikaela: Kanon och demokrati. In: Leppänen-Lundahl, pp. 17-18.
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fiatalok jelenléte a fiatalságot támogató korban a projekt fényét is emeli. Az azonban
meglepőbb, hogy csak északnyugat-európaiak képviseltetik magukat a kötetben. A
könyv, amelyre évszázadok társadalma épül, amely olyan régóta meghatározza
gondolkodásunkat és kultúránkat, mintha nem lenne a bevándorlók birtokában. A
politikai korrektség kötelező retorikája az elnyomottak támogatását hangsúlyozza, a
könyv azonban azt üzeni felépítésével, szerkezetével, szónokainak (azaz szerzőinek)
kiválasztásával, hogy ezt csakis a nyugatiak által megszabott feltételek szerint tegyük
meg.
Érdemes azonban a könyvet onnan is megnézni, ahonnan minden olvasó nézni kezdi,
azaz kívülről, a paratextuális elemek megvizsgálásával.22 A borítón egy van Dyckfestmény részlete található, a Frans Snyders és felesége, méghozzá a festménynek
csupán a Frans Snyders-része – a feleséget lehagyták róla. A szerkesztők minden
bizonnyal szándékolt üzenete ezzel az, hogy utaljanak a kialakult kánon felemás voltára,
amelyben a teremtésnek csupán a férfi felét mutatják a világnak, a női pedig kizárólag
emlékként, a festmény címében marad meg a könyv olvasói számára – azaz a művészeti
értéket és hitelességet tekintve tulajdonképpen sehogy.
A könyv címe, a Kanon ifrågasatt, azaz a Megkérdőjelezett kánon két dolgot is
sugall. Egyrészt azt, hogy létezik egy kánon, egy megfogható, leírható kánon, másrészt
pedig azt, hogy ezt aztán képesek vagyunk megkérdőjelezni. A megkérdőjelezés
alighanem egyszerűbb feladat, mint a kánon leírása. Akárhogyan is szeretnénk, nem
fogunk tudni pontosan megegyezni ebben a listában, sem a művészet, sem a tudomány
egyetlen területén sem: néhány név egyértelműen adja magát, mivel minden kornak és
minden nyelvterületnek megvan a maga istene a kultúra minden területén. Ilyen
egyértelmű nevek volnának például Arisztotelész, Homérosz, Dante, Shakespeare,
Newton, Mozart, Beethoven, Darwin, Picasso, Einstein stb., nem feltétlenül mindig
egyértelműen, hogy kit melyik területhez sorolunk. Azon túl azonban végeérhetetlen
vitákkal kellene szembenéznünk: vajon kit engedjünk még be ebbe a kánonba? Ha
egyvalaki belekerül, belekívánkozik tíz másik jelentős művész vagy tudós, arról
azonban feltétlenül megoszlanának a vélemények, hogy ki legyen az „a másik tíz”. A
kánon tehát egy bizonyos (nagyon hamar bekövetkező) ponton túl leírhatatlan, így

22

Ld. Függelék, II. melléklet
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megkérdőjelezése gyakorlatilag már akkor elkezdődik, amikor valaki egy új nevet
szeretne illeszteni a már meglévők listájához.
A fülszövegből kiderül, hogy a könyv egy gender szempontú projekt részeként
készült el, mondván, hogy Leppänen és Lundahl „a Megkérdőjelezett kánon. Nemi
kérdések az eszme- és tudománytörténet tanításában és tanulásában című projektben
dolgoztak, melynek célja az volt, hogy új módszereket és új anyagot fejlesszenek ki
annak érdekében, hogy jobbá tegyék és elmélyítsék a gender szempontú perspektívát az
alapképzésben, legfőképpen az eszme- és tudománytörténet területén.”23 Ebből
világosan látszik, hogy melyik az az (előre meghatározott) perspektíva, amellyel
dolgoztak. Ezzel még nem is lenne különösebb baj, ha a könyv alcíme
(Kanoniseringsprocesser och makten över vetandet, azaz Kanonizációs folyamatok és a
tudás feletti hatalom) nem ígérne valami teljesen mást: azt, hogy általában fog beszélni
a kanonizációs folyamatokról, valamint a tudásunkat befolyásoló hatalomról. A
paratextus további elemeivel azonban még inkább elárulja, hogy neki magának mi a
valódi célja: a férfi mellé helyezni a nőt, pontosabban a nyugati férfi mellé a nyugati
nőt. Hogy pontosan milyen hatalmak is vannak a tudásunk fölött, nem kutatják
mélyebben. Konstatálják, hogy a hatalom egyenlő a férfiak hatalmával, ez pedig nem jó,
hiszen a nő is „a kép része”, még ha egyesek le is hagyják róla. A kötet két női
szerkesztője azonban most gondoskodik róla, hogy visszabillenjen az egyensúly, s ha a
borítón ott a férfi, a nő majd a könyv tartalmából fog kirajzolódni. A kanonizációs
folyamat felügyelői és ezáltal a hatalom birtokosai, legalábbis ebben a kötetben, a nők,
hiszen náluk van a szó – és ha rajtuk múlik, ez így is fog maradni. Lényegét tekintve
semmi sem változik tehát, mert kánon továbbra is lesz, akármi is történik, csupán a
hatalom birtokosa változik, az, aki a szövegekről dönt majd. Látható céljuk az, hogy az
eszmetörténészek új generációja női filozófusok munkáit olvassa és tanulmányozza
közelebbről – olyan női szerzőket, akik ugyan elképzelhető, hogy valóban nagy hatással
voltak férfi kollégáikra, akik szövegei azonban nem voltak az évszázadok tudósai
figyelmének középpontjában, következésképpen kevésbé is befolyásolta közvetlenül az
utókor gondolatait.

23

„De har arbetat inom projektet ’Kanon ifrågasatt. Genus i undervisning och lärande inom idé- och
vetenskapshistoria’ som har handlat om att utveckla nya metoder och nytt material för att förbättra och
fördjupa integrationen av genusperspektivet i grundutbildningen framför allt i ämnet idé- och
lärdomshistoria.” Leppänen-Lundahl, fülszöveg [Ford. A.I.]
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A kánonkutatás szempontjainak sokféleségére hívja fel a figyelmet a muzeológus és
etnológus Stefan Bohman könyve, az Att sätta ansikte på samhällen. Om kanon och
personmuseer. A kötet 2010-ben jelent meg, tehát mindenképpen a kánonvita
farvizében; témájában azonban újszerű megközelítésmóddal. Bohman ugyanis –
muzeológushoz méltóan – a híres emberek köré alakított múzeumokról ír: hogy egy
adott társadalom kivel, milyen emberekkel szeretné azonosítani magát, legjobban a
személyekhez köthető múzeumok tanulmányozása révén tudhatjuk meg. Ki az, aki
annyira fontos, hogy megérdemel egy múzeumot? Aki jól tükrözi a nemzet identitását,
akire a nemzet büszke lehet? Efféle hősökre igenis szükség van, ahogyan maga Bohman
kijelenti:
Egyik hipotézisem az, hogy az „arcokra” nagyobb szükségünk van, mint bármikor korábban. Az
információmennyiség lavinaszerűen növekszik, és a legkevésbé sem tudjuk befogadni mindet. Így
aztán a megszemélyesítéseknek egyre nagyobb szerep jut. Ez korunk politikájában is tetten érhető.
Egy politikai párt alaposan átgondolt ideológiája és programja csak akkor lesz átütő erejű, ha egy
pártvezető pozitív arcot tud adni a programnak, egy olyan arcot, ami jól működik a médiában is.
Mindenkinek sokkal könnyebb egy személlyel azonosulnia, mint pártprogrammal, indítványokkal
vagy törvényjavaslattal, még akkor is, ha ez utóbbiak fontosabbak a párt politikájának
szempontjából. És ha rosszul megy a pártnak, egyértelműbb az arcon változtatni, semmint a
politikán.
Egyfajta szabály a társadalomban, hogy a személyi kulturális örökségeket tisztelni és ápolni
kell; leggyakrabban már nem élő személyekről van ilyenkor szó, akiket a nemzet, település vagy
valami más szempontjából lényegesnek definiáltak. Ha minden jól megy, megszilárdítják helyüket
a nemzeti kánonban. Ennek egy nyilvánvaló kifejeződése a személyek köré épült múzeumok.
Néha igazán sok pénzt áldoztak arra, hogy múzeumot építsenek bizonyos emberek köré, olyan
múzeumokat, ahova a nagyközönség is beléphet, hogy ezáltal megértse a kérdéses személy
jelentőségét. A személyi múzeumok is azon vágy kifejeződései, hogy arcot adjanak a
társadalomnak. Ezek a csoportok, tudatosan vagy tudat alatt, mind maguk szeretnék definiálni a
kulturális örökséget. Éppen ezért fontos és érdekes tanulmányozni ezeket a múzeumokat.24

Bohman érvelésében világosan látszik, hogy a kánon nem csupán irodalmi
megközelítésből,

irodalmi

eszközökkel

vizsgálható;

sőt:

fontos

tanulságokról

maradhatunk le, ha nem szemléljük meg több szemszögből is a kérdést. Hiszen a
kánonalkotás össztársadalmi tevékenység, amely folyamatosan zajlik, a legkülönbözőbb
területeken – az irodalmi kanonizáció is sokösszetevős folyamat. Könyvében a 2009-es
24

„En hypotes jag driver är att behovet av ansikten idag är större än någonsin hittills. Informationsutbudet
växer lavinartat och vi kan inte på långa vägar tillgodogöra oss allt. Då spelar personifieringar en allt
viktigare roll. I vår samtida politik är detta också påtagligt. Ett politiskt partis sedan länge genomtänkta
ideologi och program får genomslag först när en partiledare kan ge programmet ett positivt ansikte som
fungerar i dagens media. Det är lättare att identifiera sig med en person än med partiprogram, motioner
eller propositioner även om dessa är betydelsefullare för partiets politik. Går det dåligt för partiet ligger
det sedan närmare till hands att ändra ansiktet än politiken.
Det är regel i samhället att vörda personliga kulturarv, ofta döda personer vilka definierats som väsentliga
för nationen, bygden eller något annat. Vill det sig väl kan de etableras som nationella kanon. Ett tydligt
uttryck för detta är personmuseerna. Man har gått långt då man satsat ibland stora resurser för att bygga
museer runt vissa personer, dit allmänheten har tillträde för att förstå betydelsen av personen i fråga.
Personmuseerna är ett uttryck för olika viljor att sätta ansikte på något. De är ett uttryck för skilda grupper
med krav på tolkningsföreträde av kulturarv, mer eller mindre medvetna. Därför är det både viktigt och
intressant att studera personmuseer.” Bohman, p. 14. [Ford. A.I.]
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állapotokat figyelembe véve megállapítja, hogy a 62 darab, személyhez köthető
svédországi múzeum között
- 23 darab szól íróról
- 13 darab képzőművészről
- 10 darab zeneszerzőről
- 6 darab természettudósról
- 5 darab köthető színészhez vagy a szórakoztatóiparhoz általában
- 3 darab szól politikusról
- 2 darab pedig a vallásé.25

Meglepő lehet, hogy milyen kevés természettudós vagy politikus kapott önálló
múzeumot: az irodalmi pályán tevékeny nagyságok jelentős száma Bohmant arra engedi
következtetni, hogy Svédország a kultúráján, és azon belül is az irodalmán keresztül
szeretné definiálni önmagát, a svédek ezek alapján tehát az irodalmukra a
legbüszkébbek.26 Ez a következtetés viszont arra gondolván, hogy az átlag svédnek
nincs különösebben komoly ismerete saját nemzete irodalmáról, igencsak okot ad a
kétkedésre. Annál is inkább, mivel Bohman rámutat: a 62 múzeumból 49-et az 19602010 közötti időszakban nyitottak meg27 – vagyis abban a korszakban, amelyben a
hivatalos gimnáziumi irodalmi kánon már csupán múlt idő volt. Az, hogy bizonyos
kategóriák úgymond „divatba jönnek”, természetesen lehetséges: Bohman is kiemeli,
hogy a populáris kultúra képviselői 1990 után kaptak egyre több múzeumot.28 Ebben az
esetben pedig világos, hogy a populáris kultúra belépése a múzeumok világába nem
csupán a „magas” és „alacsony” posztmodern összeolvadása révén, hanem tisztán
gazdasági érdekből történik: egy népszerű ember múzeummá válása sok turistát, és
ezzel együtt pénzt is csalogat az adott helyre. Az írók múzeummá válása aligha lehet
ennyire gyümölcsöző gazdaságilag, és tehát az sem igazán elképzelhető, hogy
Svédország ennyire büszke lenne azokra az íróira, akiknek műveit egyébként sok
esetben ki sem adja új kiadásban. Elképzelhetőbb az, hogy az irodalmi személyek
muzealizálása éppen a technikai fejlődésre, a természettudományos előretörésre, a
25

Bohman, p. 17-18. Bohman világosan elkülöníti, hogy mit tekint ebben az esetben múzeumnak: saját
helyiségekkel rendelkező, a nyilvánosság számára látogatható, az évnek legalább egy bizonyos szakában
nyitott intézmény. Emlékszobák, szabadon nem látogatható múzeumok ilyen módon kívül esnek
tanulmánya keretein.
26
Bohman a tanulmány egy későbbi részében rámutat, hogy minden országnak megvannak a maga
preferenciái: Ausztriában például a zeneszerzők állnak a legjobban 58 önálló múzeummal (p. 33), az
Egyesült Államokban pedig az elnököknek jár legalább egy múzeum, még a kudarcot vallóknak is (p.
110-127).
27
Bohman, p. 24. Bohman ugyanakkor nem részletezi, hogy pontosan mely múzeumok is voltak ezek,
mely kategória képviselői kaptak már ezt megelőzően is múzeumot. Abban azonban az irodalmi
nagyságok nagy számából kiindulva biztosak lehetünk, hogy az írók jelentős része kapott múzeumot 1960
után.
28
Bohman, p. 24.
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természettudományok normává válására adott ösztönös reakció: a kultúra, az irodalom
és a művészet még mindig közelebb van az emberhez, mint a természettudományok
mégoly lélegzetelállító eredményei, s az írók nagyszámú muzealizálása elképzelhetően
egy nosztalgikus visszatekintés abba a korba, amelyben a humán műveltség igazi
értéknek számított. Ebben az összefüggésben pedig nem számít, hogy van-e leírt iskolai
irodalmi kánon vagy sem, hiszen annyi más helyről áramlik a kánon az emberek
tudatába, hogy maguktól is tudják, hogy kik a nagy írók: azok, akik köré múzeum
létesült, akiknek szobrot emeltek, akiről épületet vagy közteret neveztek el stb., tehát
akik valamilyen módon a köztudat részévé váltak. Hogy Svédországban, legalábbis a
múzeumok tekintetében, többségében írókról és művészekről van e tekintetben szó,
tehát egyfajta ösztönös reakció lehet, hogy visszatereljék a mechanizált, arctalan (és
éppen ezért rideg) társadalmat a humán műveltség útjára.
Fontos hangsúlyozni, hogy ebben a kérdésben valóban „ösztönös” reakcióról van
szó; miképpen Stefan Bohman is kiemeli:
A korábban leírtakból talán olyan érzése támadhatott az olvasónak, hogy [a múzeumok létesítése
tekintetében] tudatos nemzeti tervről van szó. Erről azonban természetesen szó sincs. Az általam
felvázolt tendenciák kulturális értékrendszerek kifejeződései, amelyeket sokan osztanak.
Nemritkán helyi kezdeményezésre nyílnak meg a múzeumok, melyeket gyakran az
önkormányzat vagy a megye támogat. A múzeumok a hely identitásának részei lesznek, mondván:
„Nekünk is van egy híres szülöttünk, akire büszkék lehetünk!!” Arról van itt szó, hogy pozitív
helyi identitást alakítsanak ki a lakosságban. Vagy még inkább a marketingről, arról, hogy
turistákat csalogassanak a településre. […]
A leggyakoribb az, amikor egy egyesület, társaság vagy egy alapítvány szeretne múzeumot
építeni egy személy emléke köré. Az illető rokonai akár maguk közvetlenül is hozzájárulhattak a
múzeum létesítéséhez. […] Nemritkán előfordul, hogy egy egyéni kezdeményezés kap anyagi
támogatást az önkormányzattól. Ebben az esetben egybeesett kettejük érdeke. […] Ugyanakkor
arra is van példa, hogy a rokonok aktívan ellene dolgoztak annak, hogy múzeum létesüljön a
kérdéses személy köré, például úgy, hogy nem ajánlották fel a rendelkezésre álló házat/lakást
múzeumi célokra. Bizonyos esetekben tehát a véletlen dönti el, hogy valakiből múzeum lesz-e
vagy sem. Ez azonban nem befolyásolja annak az átfogó képét, hogy muzealizáció révén kiből lesz
svéd kulturális örökség és kánon.29

29

„Av min tidigare text kan man kanske få intrycket att det rör sig om en sorts medveten nationell plan.
Så är förstås inte fallet. De tendenser jag skissar på är uttryck för kulturella värdesystem många
människor delar.
Inte sällan ligger lokala initiativ bakom museerna, ofta stödda av kommuner och län. Museerna blir en del
av ortens identitet – ’Även vi har en viktig person att vara stolt över!!’ Det handlar om att bygga upp en
positiv lokalidentitet bland innevånarna. Men kanske ännu mer om marknadsföringen av orten, inte minst
för att locka turister. […]
Vanligast är att museerna har tillkommit efter initiativ av en förening, ett sällskap eller en stiftelse runt
personens minne. Släktingar till personen kan även direkt ha bidragit till skapandet av museet. […] Inte
sällan har de privata initiativen fått ekonomiskt stöd från kommunen. Behoven av ett personmuseum har
sammanfallit. […] Det finns dock exempel på att släktingar aktivt motverkat skapandet av ett
personmuseum, t ex genom att inte erbjuda personens hus/lägenhet till museum. Det kan alltså i enskilda
fall vara en slump om någon fått bli ett museum. Men det påverkar inte den övergripande bilden av vilka
som fått bli svenska kulturarv och kanon genom att musealiseras.” Bohman, p. 26-28. [Ford. A.I.]
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Bohman

csupán

mellékesen

említi,

számunkra

azonban

fontos

megerősítés

következtetése: a kanonizáció folyamatában a véletlen fontos szerepet játszik. És bár
tetten érhető, átfogó, mindent megmagyarázó és mindenre kiterjedő „nemzeti terv”
nincsen a kanonizáció folyamatában, az kétségtelen, hogy bizonyos mértékű tudatosság
van benne; továbbá hogy a művészi teljesítmény éppolyan fontos kanonizátor, mint az
eladhatóság. A tudatosság mértéke előre nem meghatározható: sok tényezőtől függ, és
sokféle társadalmi, politikai, ideológiai vagy gazdasági jelenség befolyásolhatja és
alakíthatja.
Amikor Bohman a „társadalom arcát” emlegeti, tulajdonképpen azt is állítja, hogy a
képi megjelenítésnek beláthatatlanul nagy szerepe van a kanonizáció folyamatában. Egy
író nem csupán a szövegein keresztül él tovább, hanem a saját (megőrzött vagy
rekonstruált) környezetében; az olvasó tehát nem csupán a szerző szövegeit olvassa,
hanem annak környezetét, otthonát, életét is: úgy érzi, közelebb kerül ezáltal a
műveihez is. Szükségtelen hangsúlyoznunk, hogy az ekképpen rekonstruált író-kép is
valójában csupán egy fikció, amelyet az író művei mellé lehet helyezni; ez azonban
egyszersmind azt is kiemeli, hogy az az író, aki példaszerű életet élt, és ezáltal
„kiérdemelt” egy múzeumot, előnyt szerez a kanonizáció folyamatában a „rossz fiúk”
kategóriába tartozó szerzőkhöz képest.30
Tulajdonképpen ehhez az argumentációhoz köt vissza, csak éppen nem a diakrón,
hanem a szinkrón kánonteremtés folyamatát tekintve, Torbjörn Forslid és Anders
Ohlsson 2011-ben megjelent tanulmánya, a Författaren som kändis.31 Ebben a
könyvben azt a kérdést járják körül, hogy miképpen lépett be az író a magánéletével
együtt a nyilvánosságba, miképpen vált napjainkra médiasztárrá az az író, aki
évszázadokon át csendesen meghúzódott egy könyvcím mögött. A jelenség azonban
egyáltalán nem új: maga Selma Lagerlöf (1858-1940) is aktívan építette a saját képét,
tudatosan járult hozzá nemzeti ikonná válásához, és már életében sztárrá vált.32 Az író
kilépett a nyilvánosságba, magánélete téma lett – bohmani terminussal élve akár azt is
mondhatjuk, hogy bizonyos értelemben muzealizálódott. Az azonban bizonyos, hogy ez
a jelenség, a szerző médiabeli eladhatósága, a médiában még a szerző életében
kialakított helye, szerepe nagy súllyal esik majd latba, ha a szerző hosszabb távú
kanonizálása kerül terítékre. Ez a jelenség, mint említettük, nem új, az azonban
30

Ld. az I. fejezet érvelését, 24-25. old.
Forslid, Torbjörn – Ohlsson, Anders: Författaren som kändis. Malmö: Roos & Tegnér, 2011., 203 p.
32
Forslid-Ohlsson, pp. 139-169.
31
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nyilvánvaló, hogy igazán fontos szerepet az elmúlt évtizedekben, a média
sokszorozódása és térnyerése révén kapott. Jelentőségét bizonyítja Stefan Bohman már
említett megállapítása is: az utóbbi években a populáris kultúra, a szórakoztatóipar
képviselői egyre több múzeumot kaptak, márpedig az az író, aki előadásokat tart,
tévében, rádióban szerepel, író-olvasó találkozókra jár, és így tehát nem csupán az írott
szó, de a beszéd révén is közönséget szerez magának, aktívan hozzájárul önmaga
kanonizálásához.
Indirekt módon szólt hozzá a kánonkérdéshez a Lars Strannegård által szerkesztett
könyv, a Den omätbara kvaliteten, amely a minőség mérhetőségét (jobban mondva
annak mérhetetlenségét) vizsgálja meg különféle szakemberek segítségével az irodalom,
design, építészet, film, a civil szektor, vagy általában az élet és életminőség területén.
Lars Strannegård, aki egyébként a vállalatgazdálkodás professzora, ekképpen kísérli
meg összefoglalni a tágan értelmezett minőség lényegét kötetzáró tanulmányának
bevezetésében: „A minőség olyasvalami, ami nem romlik el, ami nagyon jól betölt egy
bizonyos funkciót, amely képes ellenállni az idő vasfogának, és amelynek vonzó külseje
van.”33 Definíciója akármilyen kevéssé is tudományos, két dolgot mindenképpen
bizonyít: egyrészt azt, hogy a minőség, az igazán jó termékek elkülönítése a kevésbé
jóktól az élet minden területén fontos kérdés, másrészt pedig hogy ez egyik terület
számára sem egyértelműen meghatározható. A minőség folyamatosan értékelés és
átértékelés alatt áll. A minőség, mondja Strannegård, nem egyetlen fogalmat jelöl,
hanem olyasvalamit, ami „az emberek, elvárások és dolgok közötti összjátékban jön
létre. Ez az összjáték élmény formájában nyilvánul meg”,34 és bár Strannegård példái
legfőképpen borokról és autókról szólnak, az irodalom területén is jó hatásfokkal
alkalmazhatók. A „dolgok” itt az irodalmi művet jelölik, az „emberek” pontosabban
megfogalmazva az olvasók, az olvasó (előzetes) elvárása pedig komoly szerepet játszik
az irodalmi mű egyéni recepciójában. Ebben az olvasatban ha az irodalmi mű beteljesíti
az olvasó elvárásait, élmény jön létre, ami pedig a minőség bizonyítéka. „Minőségi”
regényt olvasni kétségtelenül nagy élmény kell, hogy legyen. Strannegård kritériumai

33

„Kvalitet innebär något som inte går sönder, som mycket väl uppfyller en avsedd funktion, som håller
för tidens tand och har en tilltalande form.” Strannegård, Lars: Kvalitet som autenticitet. In: Strannegård,
p. 202. [Ford. A.I.]
34
„[…] kvalitet är något som uppstår i samspelet mellan människor, förväntningar och ting. Detta
samspel tar sig i uttryck i upplevelser […].” Strannegård, p. 203. [Ford. A.I.]
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ráadásul viszonylag jól lefedik a lehetséges kanonizátorok skáláját: egy minőségi mű
hasznos, képes maga mellé állítani az időt, ráadásul esztétikailag is vonzó.
Strannegård még egy kritériumot illeszt a minőség definíciójához: a nagy mennyiség
nem lehet jó minőség.35 Az ő olvasatában ez azt jelenti, hogy a cipész által készített
cipőhöz a vásárló jobb minőséget rendel, elvégre a cipész aligha adna ki a kezéből
félkész vagy egyenesen rossz munkát; ami pedig könnyebben megtörténhet, ha a cipőt
tömegesen gyártják, tömeges eladásra. A cipész viszont korlátozott munkabírással
rendelkezik: a gépeknél pontosabban dolgozik ugyan, de egyszersmind lassabban és
kevesebbet is. A minőség tehát ilyen módon a kis mennyiséggel kapcsolódik össze: az
igazi minőség nem érhető el korlátlan mennyiségben.
Irodalmi szempontból két feltételezésre juthatunk ebből. Az egyik az, hogy ebben az
összevetésben azok a kiadók, akik kisebb költségvetéssel és szűkebb kiadással
rendelkeznek, automatikusan minőségibbnek minősülnek, mint a profitra hajtó óriás
kiadóvállalatok.36 Egy kisebb kiadó szűkösebb anyagi lehetőségei miatt nem adhat ki
bármit, ami az útjába kerül, következésképpen – érvelhetnek az érintettek – alaposabban
meg fogják válogatni, hogy mit küldenek a nevük alatt a nyomdába.
A másik feltételezés az író személyének szintjén keresendő. Az az író, aki annyit
szerepel a médiában, hogy „a csapból is ő folyik”, elértéktelenedik a közönség
szemében. A médiában való szereplés, mint Forslid és Ohlsson rámutatott, napjainkban
szinte elengedhetetlen feltétele a kanonizálásnak, de az önmagát tudatosan építő írónak
egyensúlyban kell tartania szerepléseit, nehogy túl sok legyen a jóból.
A fentiek mellett még egy feltételezést megkockáztathatunk „a kis mennyiség jó
minőség” elmélet mentén. Az az író, aki túl sokat ír ugyanarról ugyanúgy, egy idő után
kiszámítható, tehát unalmas lesz: a nagy mennyiség romló minőséget eredményez. Az
olvasó – elvárás – mű szentháromságára vonatkoztatva ezt akképp fordíthatjuk le, hogy
az irodalmi mű olvasója szereti a váratlant, szereti, ha meglepetések érik olvasás
közben; az tehát az elvárása, hogy az előtte fekvő könyv ne legyen minden pontjában
kiszámítható. Az az író viszont, aki egy kaptafára gyártja a regényeket, elveszi az
izgalmat és a meglepetést az olvasásból, hosszú távon (tehát egy kánon létesítése
szempontjából) nem lesz érdekes. A kánonba való belépés szempontjából tehát
érdemesebb egyetlen nagy, halhatatlan művet megírni, mint a mégoly csábító,
35

Strannegård, p. 206., a „Ju mindre desto bättre” (Minél kevesebb, annál jobb) című alfejezet alatt.
A kiadók kérdésére, ezen belül a kisebb és nagyobb kiadók profiljának lehetséges különbségeire a
negyedik fejezetben bővebben kitérünk.
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pillanatnyi gazdasági siker érdekében tucatszámra gyártani őket egy kaptafára. Az
irodalommal és az írókkal szembeni öntudatlan elvárásunk az, hogy saját pénzügyi
érdekeiket félretéve egyetlen nagy eszme vagy gondolat szolgálatában állva írják bele
magukat a kánonba: a pénzért dolgozó író és műveinek értéke automatikusan csökken a
szemünkben.37
Szintén kitekint az irodalom területéről a könyvtáros Richard Ohlsson könyve, az Att
läsa eller inte läsa? Om skönlitteratur, kvalitet & kanon. Ohlsson azt kérdezi, hogy
vajon miért olyan érzékeny kérdés a szépirodalmi kánon, ha egyszer az élet minden más
területén természetesnek vesszük, hogy vannak listák: senki nem kételkedik például
abban, hogy a futók vagy az autók között is vannak nagyon jók és kevésbé jók.38
Érvelése beleillik abba a gondolatmenetbe, amelyet az I. fejezetben néztünk meg,39
ugyanakkor el is vezet onnan: a mérés, az objektív mérce megtalálásának vagy
egyáltalán lehetőségének irányába. Egy futó vagy általában atléta esetében világos,
hogy a számok segítségével vagyunk képesek mérni a teljesítményt; aki egy adott távot
a leggyorsabban teljesít, az a legjobb. Aki a legtöbb versenyt nyerte, az egy globális,
időtállóbb perspektívában is a legjobb. Az autók esetében már kevésbé egyértelmű a
fölény: egy autómárka egy bizonyos szempontból (pl. gyorsaság) fölényben van egy
másik autóval szemben, más tekintetben azonban (pl. biztonság, kényelem,
megbízhatóság, fogyasztás, ár stb.) alatta maradhat – legfeljebb részleges elsőbbségeket
állapíthatunk meg tehát. Tovább bonyolódik a kérdés, ha azt akarnánk megvizsgálni,
hogy kinek a mércéje dönthet egy efféle összetett esetben az igazán jó teljesítményről:
hiába tud egy autó például egy kicsivel gyorsabban menni a többinél, problémát
okozhat, ha sokkal többet fogyaszt, vagy valamivel kevésbé biztonságos, mint lassabb
társai, esetleg sokkal kényelmetlenebb, vagy egyszerűen: sokkal csúnyább. Amint
haladunk matematikából esztétikába, egyre szubjektívebbek leszünk, egyre kevésbé
találunk tehát objektív mércét, miként azt a futóknál, mivel ott csupán egyetlen,
ráadásul megnyugtatóan objektív tényezőt mértünk, még megtehettük. Abban
ugyanakkor igaza van Ohlssonnak, hogy az élet bármelyik területén előbb elfogadjuk a
rangsorokat, semmint az irodalomén; az irodalom a jelek szerint valamiért sokkal
érzékenyebb ideget érint bennünk. Ohlsson tehát emiatt amellett érvel, hogy bizonyos
37

A kérdéssel a már említett Anders Öhman is foglalkozott behatóbban mindkét említett tanulmányában,
rámutatva arra, hogy a gazdasági siker érdekében dolgozó írókra már a 19. század folyamán, a
ponyvairodalom elterjedésének idején is ferde szemmel néztek. Ld. pl. Öhman, pp. 8-10., ill. JonssonÖhman, pp. 15-17.
38
Ohlsson, p. 8.
39
Ld. 8., ill. 18-20. old.
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könyvek igenis jobbak, mint mások, de nem mondja meg, hogy ez hogyan volna
mérhető – érthető okokból: ő sem tudja, mivel senki sem tudja. Azt is mondja továbbá,
hogy a kánon jó és szükséges; de a túl sok kanonikus mű olvasása megfekszi az ember
gyomrát, így emiatt az a legbölcsebb, ha vegyesen olvasunk kanonikus és népszerű
műveket – azt pedig a jelek szerint az egyes emberre bízza, hogy mit tekint kanonikus
és mit populáris műnek, hiszen ő maga ebben a kérdésben nem ad vezérfonalat, nem
közöl semmiféle bloomi olvasmánylistát.40
Svéd és dán kutatók tanulmányait gyűjti egy kötetbe a Kanon och kulturarv. Historia
och samtid i Danmark och i Sverige. A szerzők között nincs nagyon sok közös:
történészek, archeológusok, etnológusok, tudománytörténészek és nyelvészek vegyesen
vannak közöttük. A kötet célja a kánon és a kulturális örökség közötti kapcsolat
felfedése, ezt pedig a kánon és a kulturális örökség fogalmának és felhasználásának
többféle területén kívánják feltérképezni. A kötet ennek megfelelően három nagyobb
részre oszlik: emlékezet, iskola és politika funkcionálnak gyújtópontként. Az emlékezet
jelen esetben emlékhelyeket, például múzeumokat és parkokat jelent, központi kérdésük
pedig az, hogy mely helyek, területek, épületek kaphattak kulturális örökség-státuszt.
Ebben a megközelítésben kulturális örökség lehet bármi – a kérdés csak az, hogy mely
helyek kaphattak eszmei és anyagi támogatást a fennmaradásra, melyekről gondolják
azt, hogy érdemesek az emlékezetre. Központi problémafelvetésüket a szerkesztők a
következőképpen fogalmazzák meg az előszóban:
A kulturális örökségnek nincsen meg ugyanaz a negatív töltete [mint a kánonnak], hanem látszólag
sokkal kevésbé politikus. A kultúra örökségként való áthagyományozása aligha vezethet olyan
asszociációkhoz, amelyek normára, politikai célokra vagy harcokra utalnak. Az a veszély is
felmerülhet, hogy ez a kánon a rendíthetetlenség benyomását kelti, azaz úgy hat, mint ha a
generációról generációra öröklődő kultúra szilárd és már kész lenne. Az tehát, hogy a kulturális
örökség fogalma összeolvadt mindazzal a jelenséggel, amit összefoglalva kulturális örökség néven
nevezünk, lehet egy oka annak, hogy annak politikai implikációira nem figyeltek fel különösebben
Svédországban.
A kánon ugyanakkor azonnal a viták középpontjába került, amikor a dán kormány 2004-ben
egy irodalmi és egy kulturális kánon létrehozását kezdeményezte. […] 2006-ban egy történelmi
kánont is készítettek, benne huszonkilenc történelmi eseménnyel, mely az iskolai
történelemoktatás alapját lett hivatott képezni.41
40

Ohlsson, pp. 8-9.
„Kulturarv har inte riktigt samma laddning utan har en till synes mer opolitisk karaktär. Överföringen
av kultur i form av arv associerar knappast till normer, politiska syften eller strider. Det riskerar också att
ge ett orubbligt intryck, det vill säga det kan verka som om den kultur som ska ärvas från generation till
generation ligger fast och färdig. Detta intryck av att begreppet har smält samman med de företeelser som
ges hallstämpeln »Kulturarv« är möjligen en anledning till att dess politiska implikationer inte har
uppmärksammats i Sverige i särskilt hög grad.
Kanon med betoning på första stavelsen hamnade däremot omedelbart i debattens centrum, när den
danska regeringen 2004 tog initiativ till en litteraturkanon och kulturkanon. […] 2006 tillkom en historisk
41

94

Felmerülhet ezek után a kérdés, hogy egyáltalán van-e lényegi különbség a kánon és a
kulturális örökség között – hiszen mindegyik a történelmet használja fel, történetek
sokaságát veszi figyelembe vagy hagyja figyelmen kívül, értelmezi és értékeli. LarsEric Jönsson cikke42 például arra hívja fel a figyelmet, hogy Svédországban az 1990-es
évek óta folyamatosan történtek törekvések arra, hogy mindenki tulajdonává tegyék a
kulturális örökséget; amely szó a demokrácia, tolerancia és egyenjogúság szinonimájává
vált, ekképpen tehát egyértelműen pozitív töltésű. Jönsson rámutat továbbá, hogy
nemzetközi szinten a svéd törekvésekkel párhuzamosan tettek lépéseket annak
érdekében, hogy a kulturális örökség révén egyesítsék Európát, kapcsolják össze népeit:
ilyen volt a 2005-ös, Value of Cultural Heritage for Society címet viselő Faroegyezmény. Ennek 3. cikkében, The common heritage of Europe cím alatt olvasható a
következő:
The Parties agree to promote an understanding of the common heritage of Europe, which consists
of:
a
all forms of cultural heritage in Europe which together constitute a shared source of
remembrance, understanding, identity, cohesion and creativity, and
b
the ideals, principles and values, derived from the experience gained through progress and
past conflicts, which foster the development of a peaceful and stable society, founded on respect
for human rights, democracy and the rule of law.43

Az itt megfogalmazott célok és törekvések lényegében nem különböznek Cecilia
Wikström egy évvel később megfogalmazott vágyától – mégsem váltottak ki heves
ellenérzéseket, Svédországban sem. A kulturális örökség megőrzése felettébb kívánatos,
méghozzá a demokrácia és az egyenlőség megőrzése érdekében – egy kánon felállítása
azonban, legalábbis a svéd közönség szemében, felettébb antidemokratikus cselekedet.
Márpedig az is meghatározásra vár, hogy mit tekintünk kulturális örökségnek; a szó
jelentése ugyanis a Nationalencyklopedin szótára szerint „eszmék és értékrendek,
amelyek egy kultúra történetének részei és ezáltal közös vonatkoztatási alapként
funkcionálhatnak”, másodlagos jelentése pedig „konkrétan azok a tárgyak, amelyek a
régi időkből megőrződtek”.44 A másodlagos jelentés első pillantásra egy kicsit
egyszerűsíti a helyzetet: minden tárgy, ami megőrződött. Ezek azonban meglehetősen
kanon med 29 »händelser och förlopp«, som skulle ligga till grund för undervisningen i historia i skolan.”
Jönsson – Wallette – Wienberg, p. 8. [Ford. A.I.]
42
Jönsson, Lars-Eric: Mitt och allas kulturarv – politisk risk och resurs. In: Jönsson – Wallette –
Wienberg, pp. 262-274.
43
Forrás: http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/199.htm, olvasva: 2013-07-30
44
„idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam
referensram”, illetve „mer konkret om de föremål som är bevarade från äldre tider”. Malmgren, SvenGöran (et al.): Nationalencyklopedins ordbok A-Ö, utarbetad vid Språkdata, Göteborgs universitet.
Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, 2000., p. 880. [Ford. A.I.]
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sokan vannak, így a kulturális örökség tehát nem csupán a megőrződött tárgyak
átvételét jelenti a megelőző generációtól, de azok minőségének megőrzését is. Az egyre
nagyobb számú tárgy minőségének megőrzésére azonban nem áll rendelkezésre
végtelen forrás: óhatatlanul is eljön az a pillanat, amikor dönteni kell arról, hogy melyik
tárgy megőrzése a fontosabb egy adott társadalom (és ezáltal egy adott eszmerendszer)
számára. A kulturális örökség tehát nagyon is politikus fogalom, legalább annyira, mint
kezdettől fogva veszélyesen politikai töltésű párja, a kánon. Az elsődleges jelentés
azonban még kevésbé problémamentes. Megszámlálhatatlanul sok eszme- és
értékrendszer hagyományozódott ránk a régi korokból – olyan sok, hogy gyakorlatilag a
teljes komplex társadalmunk, életvitelünk, értékítéletünk alapját képezi. Szükségtelen
hangsúlyozni, hogy ebben a komplex örökségrendszerben számtalan, egymásnak
ellentmondó értékítélet is van; és akárcsak a tárgyakat, az eszméket is ápolni és
gondozni kell, hogy fennmaradjanak és áthagyományozódhassanak a következő
nemzedékekre. Melyeket kell tehát megőrizni? Ezt a kérdést azonban nem vitatják a
nyilvánosságban, a kulturális örökség megőrzésének problémamentességét láthatólag
nem kérdőjelezi meg senki. Úgy tűnik tehát, mintha a kulturális örökség valóban
egyfajta szelíd kanonizáció, a veszélyes kánon apolitikus megnevezése volna.
Ezek voltak tehát azok a könyvek, amelyek témájukban leginkább megközelítették a
2006-os kánonvita központi kérdéseit. A szerzők között volt irodalomtudós, könyvtáros
és muzeológus; ez a 2006-os vitával összevetve nagyjából annyi különbséget jelent,
hogy politikusok ebben az esetben távol maradtak a szellemi küzdőtértől. Az is
megállapítható, hogy gimnáziumi irodalomtanárok ezúttal sem jutottak szóhoz;
legfeljebb egyetemi oktatók. De a szerzőket illetőleg azt is megállapíthatjuk, hogy az
igazán nagy nevek, volt vagy jelenlegi akadémiai tagok, mint például Horace Engdahl,
vagy a kánonvitából már ismert befolyásos irodalomtudósok, mint például Ebba WittBrattström, távol maradtak a könyveken keresztül folyó vitától. Alighanem azért sem
szóltak hozzá, mert tisztában voltak azzal, hogy véleményük nagy súllyal esik latba,
ilyen mértékben pedig vagy nem akarták, vagy pedig nem merték befolyásolni a
közvéleményt – a svéd társadalom kulturális kódjai a jelek szerint nem teszik lehetővé,
hogy a hatalom (amely jelen esetben főként szellemi) ilyen mértékben beleszóljon az
inkább személyesnek tekintett kánon témájába. Az, hogy ne lett volna véleményük a
kérdésben, alig hihető (már csak azért sem, mivel Witt-Brattström, mint említettük,
hozzászólt egy cikkel a 2006-os vitához), miképpen az is, hogy a könyvkiadók oldaláról
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ne lett volna érdeklődés az igazán nagy nevek kánont illető gondolataira. Nem arról van
szó, hogy a megjelent kötetek szerzői inkompetens vagy középszerű tudósok lennének,
csupán arról, hogy Richard Ohlsson, egy délkelet-svédországi város gimnáziumának
könyvtárosa minden szempontból kisebb jelentőségű személyiség, mint Horace
Engdahl, a Svéd Akadémia volt állandó titkára, aki éveken keresztül nemzetközi
kamerák kereszttüzében hozta nyilvánosságra az irodalmi Nobel-díj aktuális nyertesét.
Ha valaki, hát Horace Engdahl hozzászólhatott volna a kánon és a kánonalkotás elméleti
kérdéséhez, ha a gyakorlatban annyi éven át részt vett benne – de nem élt a
lehetőséggel. A hatalom önmérsékletet mutatva távol tartotta magát A Nép vitájától.
A hozzászólók témái meglehetősen sokat árultak el a jelenlegi svéd társadalomról.
Abból, hogy miről írtak, kirajzolódik egy kimondatlan svéd „témakánon”: úgymond
„kötelező” vizsgálni a népszerű irodalmat, amely népszerű ugyan, de a magas
irodalomhoz, a kánonhoz képest értéktelen, és be kell tehát bizonyítani róla, hogy ő is ér
annyit, mint a kanonikus művek gyűjteménye. Ugyanúgy tehát, mint ahogy a
szakirodalmak szerzői a kevésbé illusztris tudósok közül kerültek ki, témáik is a
kevésbé illusztris művek és műfajok körül forogtak. Kötelező továbbá mindent
megnézni gender szempontból is, pontosabban abból a szempontból, hogy mennyire
alul vannak reprezentálva a nők a férfiakhoz képest az irodalomtörténetekben.
Visszatérő motívum volt ez gyakorlatilag minden könyvben; Williams, valamint
Leppänen-Lundahl könyve ugyebár teljes egészében erről szól. De Öhman és Bohman
(tehát két férfi) is szentel valamennyit a kérdésnek: Bohman egy bekezdést a
bevezetésben,45 Öhman pedig ugyan nem írja le így explicit módon, de egész könyvét
ez szövi át, lévén hogy egész argumentációját arra építi, hogy a populáris irodalom az
irodalomtörténet és az ítészek szemében az értéktelen női irodalom,46 amelynek
létjogosultságát a könyv nyolc fejezetének segítségével kívánja megvédeni. A nők gyér
irodalomtörténeti

szereplése

olyan

szégyen

tehát,

amelyet

egy

teljesen

új

irodalomtörténet megírásával lehet csak orvosolni.
Még érdekesebb azt megnézni, hogy miről nem szóltak a könyvek: számos kérdés,
amely a 2006-os vitában heves reakciót váltott ki, nem kapott helyet a szakirodalomban.
Ilyen kérdés például a bevándorlók integrációja, asszimilálása a társadalomba a kánon
segítségével. Azt nem vizsgálta tehát egyik könyv sem, hogy milyen hatással volna egy
hivatalos irodalmi kánon bevezetése az egyes emberek szabadságára, a bevándorlók
45
46

Bohman, p. 31.
Öhman, p. 12.
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integritására – holott Wikström javaslatát éppen emiatt támadták sokan. A társadalom a
jelek szerint olyan ösztönösen riad vissza ettől a kérdéstől, hogy tabutémának minősíti,
és belsőleg tiltja meg az ezzel való foglalkozást.
Nem szóltak továbbá a könyvek a már létező vagy lehetséges svéd kánonról, sem
diakrón, sem szinkrón értelemben. Anna Williams könyve azt vizsgálta, hogy mi nem
szerepel a kánonban, ezt azonban csupán a női író – férfi író megkülönböztetés mentén
vizsgálta, nem pedig például politikai-ideológiai vagy esztétikai értékek figyelembe
vételével. Williams tudatában van a kánon létezésének, hiszen ő maga is ezekből a
létező kánonokból indult ki tanulmányának készítésekor, az azonban, hogy a nembeli
elnyomáson túl miért kerültek bele azok, akik végül annak részévé váltak, kívül marad
vizsgálódásainak keretein.
További érdekes következtetésekre juthatunk, ha azt nézzük meg, hogy az elemzett
könyvek melyik kiadónál jelentek meg. A Gidlunds, tehát egy kis, eszmei értékére nagy
hangsúlyt fektető kiadó47 két könyvvel is képviselteti magát (Leppänen-Lundahl és
Williams munkái révén), és szintén a kis kiadók sorait erősíti Bohman muzeológiai
megközelítésű műve (megjelent a Carlssons kiadónál), valamint a Jönsson-WalletteWienberg által szerkesztett kötet a kulturális örökségről (megjelent a Makadamnál). A
nagy kiadók ezt a listát tekintve kisebbségben vannak: a legnagyobb név itt a Norstedts
kiadó akadémiai részlege, amely Strannegårdnak a minőséggel foglalkozó könyvét
gondozta, de nem sokkal kisebb név az Anders Öhman könyvét kiadó Studentlitteratur
sem, amely egyfajta tankönyvkiadóként funkcionál Svédországban – jelezve ezzel azt,
hogy Öhman témája, a populáris irodalom mára a kanonizált tananyag részévé vált. A
kiadók azonban még ennél is több információval szolgálhatnak a kánonteremtés
témakörében – ez lesz a témája a következő fejezetnek.

47

Ahogyan arra számos klasszikus szerző felsorolásával bemutatkozásukban maguk is utalnak, ld.
http://www.gidlunds.se/omoss.php, olvasva: 2013-10-27
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IV. Intézményes kanonizáció: a fizikai kanonizátorok
Egy szöveg hosszú utat jár be, mire eljut a születéstől a megjelenésig, az olvasók
kezébe, az újságok recenziói közé, majd végül az irodalomtörténetekbe és az emberek
emlékezetébe. A nagyon sok szöveg nagyon elenyésző része járja be ezt a teljes pályát,
de a teljes szövegmennyiséghez képest azok száma is csekély, akik egyáltalán eljutnak
egy kiadó asztalára. A könyvkiadást úgy is tekinthetjük, mint az első intézményesített
kanonizátort: egy szerző személyes döntése, hogy publikálásra kínálja-e művét, de egy
kiadói hatalom dönt arról, hogy szeretné-e az adott szöveget elolvasásra kínálni a
nyilvánosság számára.
Éppen ezért döntő fontosságú megnézni, hogy miként működik a könyvkiadás, a
kiadói rendszer egy országban ahhoz, hogy pontosabb képet kaphassunk a kanonizáció
folyamatáról. Ehhez azonban gondolatban igen régre kell visszamennünk – addig,
amikor lehetővé vált az emberi gondolat megőrzése.
A könyv és a könyvkiadás történetével számos könyv foglalkozott már,1 éppen ezért
most arra fogjuk helyezni a hangsúlyt, aminek a kánon szempontjából jelentősége van.
Kiindulópontunk az, hogy maga a könyvkiadás is a kánon törvényszerűségeinek mentén
fejlődött. Az egyik ilyen törvényszerűség az állandó válogatás, egy másik az anyagi
szempont, egy harmadik pedig a művészet és hatalom összjátéka, ezek állandó
szembenállása és összefonódása. Ebből következően le kell szögeznünk, hogy a
könyvnyomtatás történetében (de alighanem az írás feltalálása óta általában) nem volt
olyan aranykora a könyvkiadásnak, amelyben az elkészült írásművet csupán irodalmiművészi szempontok szerint lehetett értékelni: a könyv vagy maga a hatalom volt, vagy
a hatalom eszköze, de sosem állt egymagában.
Ennek egyik oka az a tény, hogy az elkészült mű ugyan szellemi termék, de
szétválaszthatatlanul összefonódik anyagi megvalósulásával. A régi társadalmak
szóbelisége talán lehetett egyfajta „tiszta művészet”, amelyben a költészet, a mese
önmagáért létezett, az írásbeliség azonban a kánon (ezzel együtt az értékes-értéktelen
dichotómiája) kifejlődését eredményezte, méghozzá azonnali jelleggel: a kánon és az
írásbeliség egyidősek.
1

A nemzetközi szakirodalomban ld. pl. Barbier, Frédéric: A modern Európa születése: Gutenberg
Európája. Budapest: Kossuth Kiadó/Országos Széchényi Könyvtár, 2010.; Febvre, Lucien – Martin,
Henri-Jean: A könyv születése. A nyomtatott könyv és története a XV-XVIII. században. Budapest: Osiris
Kiadó, 2005.; svéd részről pedig többek között Ankarcrona, Anita: Makt & minne. En historia om boken.
Stockholm: Dejavu, [2010]; Gedin, Per I.: Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och
framtid. Stockholm: Norstedts, 2010.
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Ennek az egyidejűségnek több oka is van. Az egyik az, hogy a mű leírása anyagi
hozzájárulást és ezzel együtt bizonyos elkötelezettséget igényel: a leíró idejét, illetve az
írás tárolójaként szolgáló papír, fa, kő stb. beszerzését és elkészítését, majd nem sokkal
később annak tárolását (azaz megőrzését). Az írás kezdetben ráadásul nem volt
mindenkié, csak egy kiváltságos rétegé, akik ismerték ezt a tudományt: amit tehát
leírtak, annak igazán fontosnak kellett lennie. Az írástörténészek megegyeznek abban,
hogy az írás feltalálásának elsődleges oka a leltár, a könyvelés szükségessége volt,2
tehát úgy működött, mint valami megnyújtott emlékezet. Amikor az írás már kialakult,
megszilárdult és általánossá vált, akkor lehetett szó arról, hogy kiterjesszék azt másfajta
gondolatok megőrzésére és közvetítésére is. Az írás tehát első lépésben egyfajta haszon
volt, azonban nem telt sok időbe, míg másféle típusú szövegeket is találtak, amelyeket
érdemesnek tartottak a leírásra. Lars Melin szavaival:
Sok társadalomban a jelek írását és értelmezését a papság vette gondjaiba. Így volt ez például
Egyiptomban és Indiában, az írást éppen ezért aztán leggyakrabban a szent írással kötötték össze.
Vagyis tehát ha a könyvelés a legősibb felhasználási terület, a vallási célú művek akkor is
többnyire biztos második befutóknak tekinthetők, és éppen ez a terület az, amely a leginkább a
középpontban volt és amely a legtöbb nyomot hagyta maga után.
A régi idők írásáról ugyan csak azok alapján ítélhetünk, amelyek egyáltalán fennmaradtak; de
mégis logikus azt feltételezni, hogy csupán kevés számú fontos szöveg volt. Időbe telt írni, csak
kevesen tudtak olvasni, az anyag nehezen kezelhető vagy múlékony volta miatt pedig tehát aztán a
válogatás is szigorú volt.3

Az írás tehát, mivel csak kevesek kiváltsága volt, hamar mágikus tulajdonságokat
kapott,
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hozzákapcsolódott. Gondoljunk csak a skandináv rúnafeliratokra, melyek közül sok
csupán egy ember haláláról ad tudósítást: a neve ekképpen fennmaradt az utókor
számára. Az írás tehát keletkezése pillanatában (amely ugyan hosszú pillanat volt, de
amely egész története során, így még ma is, folyamatos változásokon ment át) kijelölte,
hogy melyek azok az emberi gondolatok, amelyek elég fontosak ahhoz, hogy érdemes
legyen őket közölni térben és időben. Az írástudók mágikus képességét aligha volt
szabad lényegtelen apróságokra fecsérelni.

2

Vö. pl. Kéki Béla: Az írás története. A kezdetektől a nyomdabetűig. Budapest: Vince Kiadó, 2000., pp.
12-17.; Melin, Lars: Människan och skriften. Tecken Historia Psykologi. Stockholm: Pan/Norstedts,
2004., p. 12.; Man, John: Az írás története. Budapest: General Press Kiadó, [2011], pp. 41-42.
3
„I många samhällen kom skrivtecknen att vårdas speciellt av prästerskapet. Så var det t.ex. i Egypten
och Indien, och skrift kom därför att förknippas med främst helig skrift. Så om bokföring är
ursprungligast så har religiösa ändamål ofta kommit som god tvåa och alltid varit den användning som
märkts mest och lämnat flest spår efter sig.
Visserligen baserar sig våra omdömen om äldre tiders skrift på vad som finns kvar, men det är ändå
rimligt att tänka sig att det bara funnits ganska få viktiga texter. Det tog tid att skriva, få kunde läsa,
materialet var tunghanterat eller förgängligt, och sovringen blev därför rigorös.” Melin, p. 14. [Ford. A.I]
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Az írás elterjedésével és általánossá válásával az emberiség természetesen lerázta
magáról az írás mágikusságához fűződő „felvilágosulatlan gondolatait” – jobban
mondva leginkább mégsem. Hiszen hiába tanulhat meg bárki írni, mostanra már a
nyomtatott szó vette át a hajdani kézzel írott szó mágikus örökségét, már amennyiben
hajlamosak vagyunk azt képzelni, hogy az, ami megjelent nyomtatásban, tehát újság
vagy könyv formájában, az feltétlenül érdemes is volt a megjelenésre. Amire a kiadók
figyelmet fordítanak, az nem lehet más, csak fontos. Fontos – kinek, mikor, miért,
milyen szempontból? Az olvasó ezeken a kérdéseken általában aligha gondolkodik.
Mindenhol írás van, méghozzá hatalmas tömegben, az emberi agynak tehát nagyon
gyorsan kell feldolgoznia és értékelnie az információkat: egy utcatábla a közlekedésben
segít eligazodni, egy recept ebédkészítés közben, egy használati utasítás a gép
működésében, egy politikai elemzés az ország politikájában.4 Egy utcatáblában aligha
kételkedünk; egy receptben azonban a gyakorlott háziasszony könnyen megláthatja az
esetleges hibát, egy politikai elemzés pedig már egyértelműen szubjektív, így nagyon
nagy mértékben igényt tart az olvasó kritikai képességeire. Hol van tehát a határ a
nyomtatott szövegbe vetett rendíthetetlen hit és az értelmes kételkedés között?
A határ meglehetősen elmosódott, ráadásul felettébb helyzetfüggő is, az azonban
valószínűsíthető, hogy ösztönös tiszteletet érzünk a nyomtatásban megjelent szöveg
iránt: elsősorban (és öntudatlanul) azért, mert a szöveget kiválasztották. Minél
„fontosabb” emberek választották ki ráadásul az adott szöveget, annál nagyobb hitet
vagyunk hajlandóak táplálni iránta. Az írás tehát még ma is mágikus, hiába telt el
többezer év a feltalálása óta: csak a kontextus változott, de annak mágikus erejét illető
meggyőződésünk lényegében nem.
Ezen a ponton ellentmondunk azoknak az elképzeléseknek,5 amelyek főként a 18-19.
század társadalmi változásaiban látják a magas-alacsony irodalom kettéválását,
implikálva ezzel azt, hogy a kanonizáció is csupán egy társadalmi konstrukció,
méghozzá a modern társadalomé, nem pedig egyfajta természeti szükségszerűség,
mondván: a politikai változások (polgárosodás) és a technika fejlődése (nyomda)
alapozták meg a dichotómia kialakulását. A kanonizátorok azonban, még ha változó
formában is, de folyamatosan léteztek az írás feltalálása óta; és a könyvnyomtatás
4

Ebben a példában világosan látszik, hogy az írás nem csupán betűk, hanem különféle más jelek, így
például rajzoké is, összessége. Ennek az aspektusnak a bővebb kifejtése azonban meghaladná jelen írás
kereteit, így csupán utalunk rá.
5
Ld. pl. Bürger, Christa: Die Dichotomie von hoher und niederer Literatur. Eine Problemskizze. In:
Bürger – Bürger – Schulte-Sasse (red.), pp. 9-39.
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feltalálása és elterjedése csupán annyit változtatott a helyzeten, hogy több szöveg
keletkezett – ugyanakkor több olvasó is lett. A technikai, gazdasági és társadalmi
változások egymás mellett zajlottak: a technika azért fejlődhetett, mert javult a
gazdasági helyzet, ami viszont részben eredménye, részben pedig előfeltétele volt
annak, hogy a társadalom szerkezete is megváltozott, egyre többen tudtak olvasni, egyre
többen juthattak hozzá a könyvekhez és a nyomda egyéb termékeihez. Mindez persze
természetesen meglehetősen lassan zajlott, de a kölcsönhatás folyamatos volt; és ahogy
egyre

elterjedtebbé

vált

a

nyomtatás

lehetősége,

a

kész

nyomdatermékek

megvásárlásának lehetősége és az olvasás képessége, úgy kezdett egyre inkább
intézményes formát ölteni is a kanonizáció. Az intézményesülés jelen esetben azt
jelenti, hogy tulajdonképpen központok alakulnak, szerveződnek a szövegek köré; attól
függően pedig, hogy ki alkotja meg ezt a központot, vagy ki a felelős érte, például egy
politikai hatalom (pl. uralkodó) vagy egy művészeti hatalom (pl. egy nagynevű író), úgy
fog az adott központ hatni a társadalomra, a kultúrára, és benne az irodalomra.
Mindezek után könnyen látható, hogy az, ami a modern nyugati világban a
könyvnyomtatás, majd lassanként a könyvkiadás átfogó ipara lett, az nem létezik
enélkül a válogatási mechanizmus nélkül – az maga a kánon. Éppen ezért volt indokolt
leszögezni,

hogy

a

kanonizáció

folyamata

nagyon

ősi,

egyfajta

szellemi

törvényszerűségnek is tekinthető. A gondolatok leírásához idő és anyag szükséges, a
keletkezett szövegeket tárolni és óvni kell – minél fontosabb a szöveg, annál nagyobb
figyelemmel és gondoskodással. De hogy kinek mi a fontos, és mennyire, azt már egy
következő kanonizátor fogja megmondani, folyamatosan, egészen addig, amíg a szöveg
el nem jut a hagyomány és az irodalomtörténetek révén az emberek emlékezetébe.
Márpedig mai modern társadalmunkban az első ilyen intézményesített kanonizátor a
könyvkiadó.

1. A könyvkiadás Svédországban: történeti áttekintés
Mint a fentiekből kiderülhetett, a könyvkiadók teljes kiadása teremt egy „bő” kánont,
akképp is mondhatnánk: egy alapkánont, amelyből aztán a többi – személyes és
intézményesített

–

kanonizátor

kiválasztja

a

saját

„szűk”

kánonját.

Mint

megállapítottuk, lehetetlen egyetlen kész kánont megállapítani, főként nem olyat, ami
emellé állandó is: a kánon örök változásban van, számos tényező befolyásolja
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pillanatnyi alakulását, de a könyvkiadók válogatási mechanizmusa minden más
választás előfeltétele. Egy válogatott irodalomlista mibenléte nem vizsgálható csupán
irodalmi premisszák alapján: a válogatás a társadalomban történik, társadalmi feltételek
szerint, tehát éppolyan joggal vizsgálhatjuk meg a kánon kérdését irodalomszociológiai
megközelítéssel, bourdieu-i terminussal élve az irodalmi mező szereplőinek közelebbi
vizsgálatával. A képet tovább színesíti, hogy a könyvkiadók sem egyszerű
kanonizátorok, akik döntenek a beérkezett szövegek sorsáról, hanem ők maguk is egy
kiadói hierarchia valamelyik fokán állnak: vannak nagyobb, jelentősebb, „gazdagabb”
kiadók, akiknek kedvezőbb pénzügyi helyzetük révén nagyobb mozgásterük van a
kiadás és a marketing tekintetében, és vannak olyanok, akik csupán nagyon korlátozott
számban tudnak megjelenni a könyvpiacon, kevésbé képesek észrevétetni magukat,
hallatni a hangjukat, következésképpen kevesebb esélyük is lesz arra, hogy
beleszóljanak a kánonba. Az irodalmi kánon alakítói is egy kánon: egy kiadói kánon
részei. Ez természetesen egy meglehetősen modern találmány; ahhoz, hogy a
könyvkiadók kanonizátori szerepét megérthessük, legalább nagyvonalakban látnunk
kell a történetüket.
Könyvkiadásról modern értelemben természetesen a nyomtatás (és ezáltal a
sokszorosítás) megszületésével és elterjedésével beszélhetünk, és jelen tanulmányban is
ebben a modern értelemben használjuk – azért is, mert a vizsgálat szempontjából ez
releváns, de azért is, hogy egyszerűsítsük és kézzelfoghatóbbá tegyük a képet. Az
igazán régi művek, azok, amelyeket még rabszolgák vagy szerzetesek másoltak, mára a
nyugati világ kultúrkincsévé váltak – pusztán azzal, hogy évszázadokon (vagy
évezredeken) át fennmaradtak; az idő mint kanonizátor igencsak hangsúlyos jelenléte az
ő esetükben minden más kanonizátor jelentőségét felülmúlja. Ezek kanonizációs
vizsgálata tehát nem segítene sokat a jelenlegi kanonizációs mechanizmusok
megismerésében. Az előzőekben vázolt történelmi folyamat alapján azonban tisztában
kell lennünk azzal, hogy a könyvnyomtatás előtt is működött ugyanez a kiadói
mechanizmus, csak más szereplőkkel és másképpen: lejegyzésre érdemes szövegek és
tárolóanyaguk kiválasztásával, és sokszorosítás, „könyv”-terjesztés is létezett a maga
speciális formáiban.6

6

Írásban történt hagyományozás terén például teljes művek másolása révén, de ennél szűkebb skálán is
történt sokszorosítás, például idézetek formájában, ld. Ankarcrona, pp. 45-46.
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A modern értelemben vett könyvkiadás tehát lassanként bekapcsolódott az európai
szellemi vérkeringésbe, kezdetben (főként a reformáció idején) segédeszközként,
később azonban egyre inkább önálló, intézményes hatalomként. A svéd könyvpiac
kialakulása nagyjából az angol, német és francia mintát követte.7 A 17-18. században
még nem beszélhetünk számottevő könyvkiadásról; ami pedig volt, az várható módon
többnyire vallási témájú szövegek kiadását jelentette, és maguk a nyomdászok
terjesztették. Sem a kereslet, sem pedig (emiatt) a könyvpiac szerkezete nem volt olyan,
hogy lehetővé tegye bárkinek is, hogy az írásból tartsa fenn magát – ez pedig
szükségessé tette a mecenatúrát. Az írók természetesen abból a rétegből kerültek ki,
amelynek lehetősége volt elsajátítani az alapvető műveltséget, ami pedig irodalmi
tevékenységüket illeti, aligha zárható ki, hogy mecénásaik kedvéért írtak bizonyos
módon, bizonyos dolgokat.
A 18-19. század fordulója körüli évtizedekben azonban több dolog is történt.
Egyrészt dán mintára megjelentek az angol regények: Fielding, Richardson, Defoe,
Swift, Smollett, Fanny Burney, majd később főleg Scott és Dickens művei.8 A svédek
tehát nem csupán a könyveket kapták meg külföldről, de a kiadások nagy számából
ítélve az olvasási kedvet is. Ezzel egy ütemben létre kellett jönnie egyfajta
könyvterjesztési rendszernek is, hiszen a népszerű olvasmányok megjelenésével
szükségessé vált, hogy az országban bárhol hozzáférhessenek azokhoz. Ezért aztán az
addig konkuráló nyomdászok és könyvkötők a 18. század végére belátták, hogy
létfontosságú az összefogás, és megnyitották az első könyvesboltokat, melyekben
szándékaik szerint mindannyian egyszerre árulták az összes aktuális könyvet.
Ez volt azonban a nehezebben kivitelezhető rész. Svédország nem csupán a
kontinens kulturális központjaitól fekszik messze, de valójában önmagától is: a könyvek
disztribúciója pedig a bő 1500 km-es észak-déli kiterjedésben akkoriban meglehetősen
problematikus volt. A hagyományos, klasszikus közlekedési eszközökön, mint amilyen
a lovaskocsi és a hajó, nem mindig volt biztonságos a könyvek szállítása, így különösen
az északabbra fekvő könyvesboltok voltak elmaradva: a karácsonyra kiadott új
könyveket például abban az adott évben nem is tudták az ország északi területein fekvő

7

A svéd könyvpiac kialakulásáról szóló rész adatai a következő tanulmányon alapszanak: Gedin, Per I.:
Litteraturen i verkligheten. Om bokmarknadens historia och framtid. Stockholm: Norstedts, 2010., pp.
83-104.
8
Forrás: http://www.kb.se katalógusa, olvasva: 2013-07-23
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boltokba eljuttatni.9 A vasút megjelenésére és a vasúthálózat kiépítésére volt szükség
ahhoz, hogy – Bo Peterson könyvének egyik fejezetcímével élve – újraegyesítsék az
országot.10 A technikai, ipari, gazdasági és társadalmi fejlődés természetesen itt is kéz a
kézben járt: a könyvek gyors és minőségi nyomtatása, a gazdaság fejlődése, a
vásárlóerő növekedése és a közlekedés fejlődése együttesen kellettek ahhoz, hogy
létrejöjjön egy olyan könyvpiac, amely már nem csupán megállt a maga lábán, de a
társadalom formálására is képes volt. E könyvpiac megszületése Európa többi
államához képest elég későre, az 1870-80-as évekre tehető.
Ez ugyanakkor nem jelentette automatikusan azt, hogy az irodalmi művek kiadása
volt a kiadók fő profilja. Az 1837-ben alakult Bonniers volt az első, ami lassan és
óvatosan ugyan, de mégis határozottan (főként a folyóiratokon keresztül) nyitott a
szépirodalmi kiadás felé. A 19. század második felére azonban a sok – szintén angol,
német és francia mintára – sorozatban, „Bibliothek”-ként kiadott szépirodalmi mű
megszilárdította mind a kiadó, mint a kiadott művek könyvpiaci helyzetét. Ráadásul
1783-ban német mintára megnyílt az első kölcsönkönyvtár, ettől kezdve pedig ebből is
egyre több létesült, tehát minden adott volt ahhoz, hogy lassanként minden társadalmi
réteg számára hozzáférhető legyen és teret nyerjen az irodalom.
Ezzel összhangban változott meg az olvasóközönség szerkezete is. Nem csupán
egyre többen tudtak olvasni – hála az 1842-es népiskolai oktatást előíró törvénynek –,
és nem csupán egyre többeknek nyílt lehetősége a javuló pénzügyi helyzet és a
megnövekedett szabadidő miatt hozzájutni az egyes kötetekhez, de fontos tényező volt a
villanylámpa bevezetése is az 1890-es években.11 Ez a sok tényező együtt életre
hívhatott egy működőképes könyvpiacot és megteremthette az olvasóközönséget, de azt
kell feltételeznünk, hogy ennek életben tartására egy következő tényezőre is szükség
volt: az emberi összetartás vágyára. Az akkori olvasási indítékok aligha különbözhettek
a maiaktól: természetesen egy velünk született fikcióéhség miatt is olvasunk, de azért is,
mert szükségünk van arra, hogy egy közösséghez tartozhassunk. Márpedig a könyv
közösséget teremt, és különösen így volt ez abban a korszakban, amikor televízió, rádió
vagy számítógép hiányában még nem volt a könyvnek igazi konkurenciája. Ismerni egy
könyvet nem csupán műveltséget jelent, de azt is, hogy megnyílik előttünk az út egy
9

Peterson, Bo: Välja & sälja. Om bokförläggarens nya roll under 1800-talet, då landet
industrialiserades, tågen började rulla, elektriciteten förändrade läsvanorna, skolan byggdes ut och
bokläsarna blev allt fler. Stockholm: Norstedts, 2003., p. 17.
10
Åren då Sverige enades på nytt. In: Peterson, pp. 13-38.
11
Peterson, p. 25.
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társaságba,12 hogy a könyvön keresztül eljuthatunk más emberekig, mások gondolataiig
és érzéseiig; és alighanem ez az öntudatlan motívum is erőteljesen hozzájárult ahhoz,
hogy a könyv és az irodalom hatékony társadalomformáló erő legyen. Az irodalom
jelentőségének a svéd oktatásban is tapasztalható csökkenése a médiatársadalom
szélesedésével is összefügg; az irodalomhoz és az írott szóhoz kapcsolódó
elképzeléseinket ugyanakkor egyetlen más konkurens médiumnak sem sikerült kiirtania.
Az olvasóközönség megváltozása természetesen nem történhetett volna meg a
szerzői réteg megváltozása nélkül. Miképpen Gedin rámutat,13 a romantika szerzői, mint
Tegnér és Geijer még értelmiségiek voltak, akik egy csekély számú, hasonló
érdeklődésű embernek írtak; a 19. század második felének szerzői, Emilie FlygareCarlén vagy Fredrika Bremer viszont már a polgárság közül kerültek ki, így
célközönségük is szélesebb volt. Ez viszont már eleve magában hordozta a dichotómiát
is: láthatjuk tehát, hogy az írók (és ezáltal az olvasók) közé kerülő új társadalmi réteg az
irodalom határozottabb rétegződését, a magas és az alacsony láthatóbb kettéválását
vonta maga után. Mivel a társadalom fokozatosan hozta létre ezt a megkülönböztetést,
technikai, gazdasági és társadalmi tényezők összjátéka révén, valóban többnek kell
tekintenünk egy konstrukciónál: szellemi és társadalmi törvényszerűség volt tehát, hogy
ez a kettősség kialakult.
A 19. század utolsó évtizedei tehát a svéd könyvpiac expanziójáról szóltak, és nem
csupán országhatáron belül. Az említett szerzők, mint például a rendkívül termékeny
Flygare-Carlén és társai, Svédországban kelendőek voltak, de közülük jópáran
külföldön is népszerűvé váltak: Bremer nem csupán Európa-szerte, de még Amerikában
is sikereket ért el, ami pedig a magyar könyvpiacot illeti, ide Flygare-Carlénnak és
Marie Sophie Schwartznak sikerült több könyvvel is eljutnia a 19. század második
harmadától kezdve egészen a 20. század elejéig bezárólag. Ezen szerzők
irodalomtörténeti jelentősége mára megkopott: Bremer inkább csak a feminista
mozgalom zászlóján szerepel, Flygare-Carlén hatalmas életművéből már csak egy-két
regényt adnak ki újból, ami azért tulajdonképpen mégsem olyan rossz teljesítmény, a
19. század megnövekedett szövegmennyiségét tekintetbe véve; Marie Sophie Schwartz
azonban gyakorlatilag teljesen feledésbe merült. Viszont bizonyos módon alighanem
előkészítették a talajt a következő generáció számára, akik már egy tartósabb sikert és
irodalomtörténeti emlékezetet könyvelhettek el maguknak.
12
13

Ennek magas kultúra-beli, intézményes megfelelőjének tekinthetők az irodalmi szalonok.
Gedin, p. 92.
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Nagyjából abban az időben, amikor a könyvpiac megszilárdította helyét a svéd
társadalomban, az ipari és technikai fejlődés magasabb életszínvonalat ígért, a gazdaság
pedig növekedésnek indult, a világirodalom színpadára egy egész sor svéd szerző lépett.
Ez valójában egész Skandináviát érintette: de a modern áttörés korszakának, melyet
elsősorban dán és norvég szerzők neve fémjelzett és amely nagy hatással volt Európa
irodalmára, megvolt a maga svéd vonatkozása. Az 1879-től körülbelül harminc éven át
tartó korszak legnagyobb nevei a mi saját jelenünk felől nézve August Strindberg és
Selma Lagerlöf voltak, azon írók tehát, akik még ma is dominánsak a svéd irodalomban
és irodalomtörténetekben. Az ő megjelenésüknek és népszerűségüknek előfeltétele volt
az, hogy először is létrejöjjön egy könyvpiac, aztán pedig megnyissák azt a külföldi
népszerű irodalom számára. Alighanem nem csupán a gazdasági és ipari fejlődés, de a
népesség képzettségének növekedése is az irodalom malmára hajtotta a vizet. A
népszerű írók, mint Bremer, Flygare-Carlén, von Knorring vagy Schwartz
megteremtették a külföld érdeklődését Svédország iránt. Valószínűleg a skandináv
államok közös kulturális ereje, a svéd, dán és norvég irodalom hasonlóságai és
különbségei egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy egy, a külföld számára érdeklődést
keltő (magas) irodalmi mozgalom jöjjön létre a 19. század utolsó évtizedeiben; a
kulturális fellendülés előfeltétele mégis egy hosszabb folyamat volt, melyben a FlygareCarlén és társai által fémjelzett népszerű irodalom és annak elterjedése fontos szerepet
töltött be.
Ez a fellendülés azonban törékeny társadalomra épült. A gazdasági fejlődés mögött
az a társadalmi tragédia állt, amelyről már tettünk említést: az 1850-es évektől
folyamatosan zajló kivándorlás, főként Észak-Amerikába. A jólét még nem volt sem
általános, sem erős, így többen egy új hazában keresték a boldogulást. Akik viszont
maradtak, azok egy nem mindig stabil, de folyamatos fellendülésnek lehettek tanúi
mind a könyvpiac, mind a gazdaság területén.14
Felmerülhet a kérdés, hogy a politika vajon mennyire használta ki a könyvpiac adta
lehetőségeket. A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy meglehetősen nagy
mértékben és jó eredménnyel. A Svéd Szociáldemokrata Munkáspárt (a mai
Szociáldemokraták elődje) 1912-ben alapította a Tidens Förlag nevű kiadót, melynek
kiadása főként, várható módon, a munkásmozgalom támogatását tűzte ki célul.15 196014

Gedin, p. 100.
Ld. Engström, Christer (chefred.): Nationalencyklopedin. Ett uppslagsverk på vetenskaplig grund. Bd.
18. [Syren-Uga]. Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, [1998], p. 254. (’Tidens Förlag’ szócikk)
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ig bezárólag több mint 700 szépirodalmi kötet jelent meg a kiadónál,16 igen nagy
részben svéd, illetve kisebb részben más skandináv és egyéb külföldi szerzőtől.
Szépirodalmi szerzőik között volt Dan Andersson, Martin Koch, Ture Nerman, Maria
Sandel, Ola Hansson, Ragnar Jändel, Rudolf Värnlund, Gustav Hedenvind-Eriksson,
Jan Fridegård, Artur Lundkvist, Gustav Sandgren, Moa Martinson vagy Lars Ahlin. A
század második harmadától kezdve egyre több külföldi nagy nevet találunk kiadásaik
között, egységes politikai ideológiáktól függetlenül: egyfajta igazi „kanonikus” kiadóvá
nőtték ki magukat Homérosz, Baudelaire, Maupassant, Goethe, Heinrich Mann, Brecht,
Dürrenmatt, Defoe, Swift, Woolf, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, H. C.
Andersen, Dosztojevszkij, Csehov, Tolsztoj vagy Puskin műveinek kiadásával. A
szociáldemokratákhoz köthető az 1934 és 1962 között megjelent Folket i bild nevű
folyóirat is (1948-től kezdve a Tiden kiadó tulajdonában), hasonlóan munkásmozgalmi
propaganda és a munkásirodalom erősítésének céljával. Már megjelent köteteik
számából is látszik, hogy a kiadó nagy sikerrel működött, és az addig főként polgári
olvasóréteget a munkások népes tömegével növelte. A siker mindkét fronton jól látható
volt: a munkásírók és a munkásirodalom a svéd irodalom történetének egyik
kikerülhetetlen fejezetévé vált, a szociáldemokraták pedig a 20. század svéd
történetének meghatározó alakjává: 1920-tól kezdve néhány év kivételével végig a
szociáldemokraták voltak Svédországban hatalmon.17 A politika tehát nem csupán
beleszólt a könyvkiadásba, de a maga módján, újabb olvasói rétegek bevonásával, fel is
lendítette azt; a könyvpiac pedig cserébe fellendítette az őt tápláló politikát.
Svédország

háborús

semlegessége

könyvpiaci

szempontból

is

előnyösnek

mutatkozott; talán túl előnyösnek is: az ötvenes évek kedvező gazdasági és társadalmi
helyzetében nagyon széles kiadásra volt lehetőség. A háttere ennek az volt, hogy a
könyvek biztos vásárlói bázissal rendelkeztek a középosztály személyében, így a
kiadóknak nem igazán kellett mérlegelniük, hogy anyagilag megéri-e kiadni egy
bizonyos kötetet: az úgyis vásárlóra talált. Az olvasóközönség megvolt, az anyagi
feltételek viszonylagosan jók voltak – kiépülőben volt a svéd jóléti állam –; a könyvpiac
néhány nagy, néhány közepes és néhány kis kiadó részvételével tulajdonképpen teljes
harmóniában volt.18
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A könyvkiadás általánosan jó helyzete azonban nem tarthatott túl sokáig: a hatvanas
évek végére a hanyatlás jelei kezdtek mutatkozni. Ennek egyik oka az volt, hogy a
könyv más médiumok, főként a televízió személyében kemény vetélytársra talált, így a
polgárság preferenciái is megváltoztak: hiába csökkent a kötelező munkaidő, és hiába
nőtt a képzésre való lehetőség, nem olvastak több könyvet, mint azelőtt. A televízió
gyorsan meghódította az embereket és igényt tartott szabadidejük jelentős részére. A
televízió a szépirodalom felől nézve nem csupán veszély magára a szépirodalomra,
annak túlélésére nézve, de az emberi műveltségre is: a televízió a könnyű szórakozás
megtestesítője, míg a szépirodalom az emberi szellem fejlődésének kulcsa és záloga. Ez
volna legalábbis a közkeletű felfogás, a helyzet azonban mára ennél jóval árnyaltabbá
vált. A televízió talán kiszoríthatta volna a könyvet, ha a könyv nem lett volna ura a
változásnak: maguk a művek és szerzőik éppen a televízió közvetítő ereje révén nyertek
még nagyobb publicitást. A szerző megjelenése a televízióban nagy segítség az eladási
statisztikák javításához – főleg ha a szerző, mint azt korábban megállapítottuk, eladható
külsővel vagy stílussal rendelkezik.19
A másik ok gazdasági természetű volt. A könyvárak a második világháború után
folyamatosan és drasztikusan nőttek (a 60-as évekre Svédországban volt a könyvek
árszintje a legmagasabb a világon20) – ezt pedig nyilván csupán időlegesen lehetett
tartani. Lassabb és kevésbé egyértelmű, ám ennél nagyobb hatású volt az a tényező,
amely 1953-tól datálható: ekkortól ugyanis bevezették a kereskedelemben a szabad
árakat. A könyvkiadás ekkor még felmentést kapott ezen szabályozás bevezetése alól, a
könyvek árát tehát továbbra is a kiadók szabták meg; ez azonban csak késleltette a
változásokat, a folyamatot nem állíthatta meg. 1970. április 1-jétől a könyvek is
szabadárasak lettek.21 A döntés még 1965-ben született, és egyik volt azon tényezők
sorában, mely a könyvkiadásban történt a század közepén, s amely egyre növekvő
nyugtalanságra adott okot a kiadók körében. A felmerülő problémákat orvosolni kellett
valamiképpen, lehetőség szerint határozott, állami beavatkozással. Norvégiában már
működött ebben az időben egyfajta irodalmi támogatási rendszer: az állam minden
megjelent norvég könyvből vásárolt ezer példányt, amelyeket aztán elhelyeztek a
könyvtárakban.22 A svédek által bizonyos mértékben norvég mintára 1975-ben
megvalósított

állami

irodalmi

támogatás

elsősorban

a

svéd

könyvkiadás
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sokszínűségének és életerejének támogatása érdekében jött létre, olyan módon, hogy
továbbra is biztosítani lehessen a minőségi könyvkiadást; a kiadóknak cserébe csak
annyit kellett megígérniük, hogy áraik nem szöknek majd az egekig. Néhány évvel
később azonban a krízis a könyvkereskedések oldalára tolódott, ami az állami támogatás
felülvizsgálatát követelte meg.23
A romló könyveladás és az általános krízishelyzet 1970-71-ben24 átszervezésre
sarkallta a kiadókat. Mivel a médiumok egyre erősödő konkurenciája miatt már nem
lehetett bármit eladni, kénytelenek voltak még jobban válogatni a lehetséges művek
közül – és saját fennmaradásuk érdekében olyan műveket igyekeztek kiválogatni,
amelyekről úgy sejtették, hogy nagy példányszámban el lehet majd adni. A fennmaradás
érdekében tenni kellett valamit: így a nagy kiadók, mint a Bonniers és a Norstedts,
előremenekültek, felvásároltak néhány közepes és kisebb kiadót, és lassanként
megalkották a maguk konszernjét. A minőségi irodalom kiadásáról nem mondtak le
teljesen, ám a lényeg most már nem a sokféle mű kiadása, hanem a kevés, ám nagy
nyereséget generáló mű kiadása lett. Ennek egyenes következménye lett az, amit
kommercializálódás néven nevezhetünk, könyvek kiadása nagy anyagi haszon
reményében. Azon kéziratokat, amelyek várhatóan kevésbé számíthattak a közönség
érdeklődésére, visszautasították; s ennek eredményeképpen számos kisebb kiadó alakult
ebben az időszakban, a hatvanas-hetvenes évek fordulóján illetve a hetvenes években,
akik vállalták a kisebb sikerrel kecsegtető, de megítélésük szerint értékesebb,
„irodalmibb” művek kiadását. Ennek egyenes következménye lett a magas és populáris
kultúra közötti szakadék mélyülése, egy olyan kiadói piac létrehozása, melyben néhány
nagy és sok, különböző speciális érdeklődésű olvasók igényeit kielégíteni szándékozó
kisebb kiadó volt jelen a piacon. Ugyanez az írók szintjén is megmutatkozott, hiszen
nekik is dönteniük kellett: anyagilag nem érte meg „értékes” irodalmat írni egy kis
közönségnek; azt pedig egy magára valamit is adó szépíró nem engedhette meg
magának, hogy a piszkos anyagiak miatt kiránduljon a populáris irodalom világába.
Ugyanakkor, amikor a magas és alacsony közötti különbség posztmodern értelemben
elveszőben volt,25 egy más értelemben éppenhogy erősödött: a könyvkiadás
23
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om litteratur och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2012., p. 501.; ld. továbbá Engström, Christer
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Höganäs: Bokförlaget Bra Böcker, [1998], p. 211. (’statligt litteraturstöd’ szócikk)
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változásának vesztesei legalábbis bizonyosan érezték a dichotómia által okozott
hátrányos megkülönböztetést. Mint Ann Steiner kimutatta, efféle változások Európaszerte lezajlottak, legerősebb hatással azonban, Steiner érvelése szerint, Svédországban
jártak.26
A 60-as évek végén egy kimutatás szerint a romló kiadási adatok vesztesei a debütáló
írók és a klasszikusok voltak – az ő műveik aránya tehát csökkent a könyvkiadásban.27
Ezt a tényt összevethetjük azzal, hogy az oktatásból is eltűnőfélben voltak a
klasszikusok. Mint említettük,28 ennek utolsó állomásaként az 1975-ös alaptanterv
szolgálhat: abban ugyanis már semmiféle említés nem esik konkrét szerzőkről, akiket
tehát mindenképpen tanítani kellene a középiskolai irodalomórák keretében. A
klasszikusok új kiadásai azonban hamarabb kezdtek eltűnni a könyvpiacról; azt tehát
nem állíthatjuk, hogy a könyvkiadás a gimnáziumi kánon eltörlése miatt, a széles (és
ilyen minőségében megbízható) vevőkör kiesése miatt döntött volna a klasszikusok
száműzése mellett. Sokkal valószínűbbnek tűnik az, hogy egyetlen társadalmi jelenség
hatott kétfelé, de mégis egy irányban: egyrészt a könyvpiacra, másrészt a vele állandó
interakcióban lévő iskolai oktatásra.
A könyvpiaci feltételek megváltozása egy részben új, és emellé jelentősnek
mondható változást hozott magával: a könyvklubok megalakulását. A könyvklubok
megjelenése amiatt volt szükséges a kiadók számára, hogy biztos vevőkört tudhassanak
magukénak; egy olyan vevőkört, amely a televízió csábítása ellenére is kitart az olvasás
mellett. Ez viszont azt is jelentette, hogy a könyvklubot fenntartó kiadók végleg
elkötelezték magukat amellett, hogy csak kevés, ámde lehetőség szerint biztos anyagi
sikert ígérő könyvet adjanak csupán ki, szemben tehát a széles választékkal. Az egyik
legsikeresebb ilyen könyvklub Steiner olvasatában a Månadens bok volt, amely ráadásul
igényt tartott arra is, hogy minőségi könyvklubnak tekintsék – „magas” irodalom
kiadásával foglalkoztak tehát, olyan művekkel, amelyek nem csupán szórakozást és
kikapcsolódást kínáltak, de az olvasó szellemi hozzájárulását is megkövetelték.29 A
piacon számos más kisebb-nagyobb könyvklub jelen volt, ezek azonban főként a
szórakoztató irodalmat részesítették előnyben; tulajdonképpen ezek megalakulására és
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elterjedésére adott reakció volt a saját maga és az utókor által is30 meghatározónak
tartott Månadens bok, amely a sikert a kulturális tőke hangsúlyozásával akarta
megalapozni. Ilyen módon a Månadens bok számunkra is érdekes. Létezésével és
filozófiájával, azzal, hogy egyértelmű különbséget tett a magas és alacsony irodalom
között, és magát a „magas” oldalára helyezte, szinkrón kanonizátorként működött egy
olyan korszakban, amely nagy változásokkal járt világszerte. A könyvkiadók, mint
mondtuk, hatásos résztvevői a fontos művek kiválasztásának és egyfajta (szinkrón vagy
diakrón) kánon megszilárdításában, de a Månadens bok tehát ezek alapján a többi
könyvpiaci szereplőnél befolyásosabb szerepet játszott a szinkrón kánonalakításban. A
Månadens bok könyveinek kiválasztását nem egy neves zsűri végezte, mint Amerikában
a hasonló elveken működő Book-of-the-Month-ét, hanem egy anonim bírálógárda,
melynek döntését végső soron a vezérigazgató Erik Hyllner hagyta jóvá.31 Ez alighanem
speciálisan svéd jelenség: úgy tűnik, mintha ezzel az anonim bírálógárdával a
Månadens bok „közemberiségét” szerették volna hangsúlyozni ahelyett, hogy nagynevű
irodalmárok és műértők szellemi hatalmára hagyatkoztak volna. Amerikában minden
bizonnyal jobban el lehetett adni úgy a könyvet, hogy a közönség tudta, hogy egy
befolyásos ember javasolta kiadásra, a könyvklub svéd verziója azonban ennek
kockázatát ítélte nagyobbnak: a svéd közönség alighanem érzékeny volt integritására és
hosszú hagyománnyal rendelkező demokráciájára. Természetesen felvetődhet a kérdés,
hogy miért lehetett a svéd közönség érzékenyebb az amerikainál az integritásra és a
demokráciára, miért viselte el jobban az amerikai ember, hogy neves és nevesített
szakemberek

döntöttek

könyvklubjának

új

kiadásairól.

Itt

alighanem

olyan

magyarázatot lehet találni, hogy irodalom és általában kultúra tekintetében a svéd
hagyományosan homogénebb, demokráciája és az utóbbi évszázadokban békés története
révén egészen másként viszonyulnak hagyományaikhoz, mint a gyökerüket kereső
amerikaiak. Az amerikai ember nem bánja, ha megmondják neki, hogy milyen az ő
kultúrája, vagy milyennek kell lennie – egy svéd számára ugyanakkor a személyes
szabadság nyert sokkal nagyobb értéket a 19. és 20. század svéd szempontból békésebb
évtizedeiben.32 Tulajdonképpen ez az az érv, ami a 2006-os kánonvitában is
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visszaköszönt: a svédek nem hagyhatják, hogy felülről beleszóljanak olvasási
szokásaikba. Azáltal, hogy a Månadens bok könyveit ismeretlenek, pontosabban nem
nevesített szakértők választották ki, azt az érzést kelthették az olvasóközönségben,
mintha ők maguk is részt vettek volna a kiválasztás procedúrájában; ez pedig éppen
olyan érzés, ami a hierarchiát nem kedvelő svéd társadalom számára létszükséglet.
Természetesen nem szabad elfeledkezni arról, hogy mindez csupán a látszat volt,
hiszen a Månadens bok könyveit akkor is kiválasztotta valaki, ha a nevét nem hozták
nyilvánosságra. Végső soron mindenki számára világos kell, hogy legyen, hogy így is,
úgy is felülről döntöttek az olvasási szokások formálásában, sőt: mivel nem lehetett
tudni, hogy kik vesznek részt a döntésben, az is rejtve maradt az olvasóközönség előtt,
hogy pontosan kinek az ízlése, ideológiája és irodalmi tapasztalata döntött az ő
következő „kötelező olvasmányukról”. De egyrészt megvolt az az illúzió, hogy az
olvasók maguk választhatták ki, hogy melyik könyvklubhoz csatlakoznak, tehát egy
személyes választásuk már mindenképpen volt, egy anonim kiválasztógárda pedig azt
az érzést erősíthette bennük, hogy itt nem a név fontos, nem egy csillogó felszín, hanem
a tartalom. Mindez tovább hangsúlyozta a Månadens bok elit jellegét, vagyis ezáltal –
némiképp paradox módon – még hatékonyabban és határozottabban vállalta fel az
intézményes

kanonizátor

szerepét,

egy

olyan

módon,

amely

nem

csupán

demokratikusan anonimnak, de éppen rejtőzködő döntnökei révén ráadásul igencsak
antidemokratikusnak is felfogható volna.
A 19-20. század folyamán tehát egyre intézményesebb jelleget öltött a könyvpiac és a
könyvkiadás, állami beavatkozástól sem mentesen. Ez azonban a világ általános
változásait figyelembe véve kötelező jellegű volt: a könyv hatásos propagandaeszköz
lett a hatalom kezében; az írók számára pedig egyre inkább egy lehetséges pénzforrás.
Az út természetesen igen hosszú volt a könyvnyomtatástól a hivatásos írókig; ennek az
útnak pedig egy fontos állomása volt a munka megosztása. A modern könyvkiadók
megszületése azt eredményezte, hogy üzletággá fejlődött, amelyben a könyv már nem
az az egyeduralkodó médium lett, mint volt korábban, sokkal inkább egy gyorsan romló
áru – azonban a romantikus esztétika továbbra is jelentős mértékben befolyásolja a

azonban már egy egészen más politikai és társadalmi közegben történt az 1926-ban indult Book-of-theMonth-hoz képest, amely egy új és teljesen más vizsgálatot igényelne.
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művészetről és annak önállóságáról alkotott elképzeléseinket,33 amelyek a könyvkiadás
kommercializálódása ellenére is a könyv isteni erejét látszanak megerősíteni.

2. A svéd könyvkiadók ma
A mai svéd könyvkiadást két nagy konszern uralja: a Bonniers és a Norstedts.
Mindegyik alá több kisebb kiadó is tartozik. Az alábbiakban a két legnagyobb és pár
kisebb kiadó tevékenységét vizsgáljuk meg annak érdekében, hogy pontosabb képet
kapjunk a svéd könyvkiadásról és ezzel összefüggésben a könyvpiacról és a kanonizáció
lehetséges módjairól.34
A Bonnier konszern legnagyobb könyvkiadói leányvállalata, az Albert Bonniers
Förlag 1837-ben alakult, Svédország egyik legrégibb (még ma is működő), illetve a
legnagyobb szépirodalmi kiadója. Honlapjukon elég szűkszavúan nyilatkoznak
önmagukról, profiljukról: csupán annyit jegyeznek meg, hogy évente körülbelül 100 új
könyv jelenik meg náluk, kiadásuk sokoldalú, a külföldi irodalom kiadása terén is
vezető pozíciót töltenek be, és Nobel-díjasaik száma is jelentős.35 Maga a konszern
hatalmas, szerte a világon vannak leányvállalataik; Svédországban évente körülbelül 30
milliárd svéd korona forgalmat érnek el, és több mint tízezer alkalmazottjuk van.36 A
médiakonszern teljes mértékben a Bonnier család tulajdona,37 a könyvkiadó pedig
hagyományosan apáról fiúra szállt az évtizedek folyamán.38 A bourdieu-i felosztás
szerint39 a Bonniers a kulturális és a gazdasági tőkéjét is egyformán szem előtt tartja:
kulturális tőkéjét már megalapozta az évek folyamán; olyan sok könyvet adtak már ki
lassan kétszáz esztendős fennállásuk alatt, hogy ilyen szellemi és (tradíción alapuló)
33

Vö. Nilsson, Sven: Kulturens nya vägar. Kultur, kulturpolitik och kulturutveckling i Sverige. Malmö:
Polyvalent, 2003., pp. 233-234.
34
A kiadók történetéről szóló információk a kiadói honlapokról, gazdasági tevékenységükről és
eredményeikről szóló információk pedig a http://www.allabolag.se svéd vállalati gazdasági eredményeket
közlő honlapról származnak.
35
Forrás: http://www.albertbonniersforlag.se/Om-oss/, olvasva: 2013-07-09
36
Forrás: http://www.allabolag.se/5565083663/bokslut, olvasva: 2013-07-09
37
Forrás: http://www.bonnier.se/om-oss/, olvasva: 2013-07-09
38
A kiadóról és a Bonnier családról számos könyv napvilágot látott, pl. Sigfridsson, Sigge: Boken om
Bonniers. Stockholm: Wiking & Jonsson, 1995.; Sundin, Staffan: Från bokförlag till mediekoncern: huset
Bonnier 1909-1929. Göteborg: Ekonomisk-historiska institutionen, Univ, 1996.; Sundin, Staffan:
Konsolidering och expansion 1930-1954: Bonniers – en mediefamilj. Stockholm: Bonniers; Institutet för
ekonomisk historisk forskning vid Handelshögsk. i Stockholm (EHF), cop. 2002.; Gedin, Per I.:
Litteraturens örtagårdsmästare. Karl Otto Bonnier och hans tid. [Stockholm]: MånPocket, 2004.
39
Bourdieu, Pierre: Alapelvek a kulturális alkotások szociológiájához. In: Wessely Anna (szerk.): A
kultúra szociológiája. Budapest: Osiris Kiadó, 2003., p. 181.
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személyi háttérrel nekik már nem kell bizonyítaniuk semmit: a Bonniers mára
tulajdonképpen márkanévvé vált az olvasóközönség szemében. Egy efféle kulturális
tőkével, melyet a nagy múlt és a családi vállalkozás-jelleg is megtámogat, nyugodtan
koncentrálhatnak a gazdasági tőkére: hiszen a mögöttük álló évek (azaz idő) révén a
kanonizáció az ő oldalukon áll.
Hasonlóan régi, és hasonlóan családi vállalkozásnak indult a Norstedts Förlag, amely
1823-as alapításával valóban a legrégibb, még ma is működő könyvkiadó
Svédországban, és a Bonniershez hasonlóan évente szintén körülbelül száz új könyvet
jelentetnek meg.40 A kiadó Norstedts Kiadói Csoport tagja (mely a már említett Tiden
Förlagot is felvásárolta egykor), és ami a kiadó bemutatkozó oldalát illeti, a Bonniersnél
jóval bőbeszédűbbek.41 A Norstedts hagyományosan híres nem csupán szépirodalmi
kiadványairól, hanem szakkönyveiről és szótárairól is; természetes tehát, hogy ezt a
sokszínűséget

kiemelik

bemutatkozó

oldalukon.

Üzleti

célkitűzéseikről

és

elképzeléseikről a következőképpen írnak:
Üzleti elgondolásunk az, hogy történeteket, ismereteket és tapasztalatokat közvetítsünk olyan sok
embernek, amilyen soknak csak lehetséges. Ennek érdekében dolgozunk a könyvek kiválasztásán,
megnemesítésén és eladásán.
Folyamatosan dolgozunk azon, hogy egyre jobb minőségben és egyre szebb külsővel
jelenjenek meg könyveink, fejlesztjük a marketinget és az eladást. Szerzőink számára a lehető
legjobb feltételeket szeretnénk megteremteni ahhoz, hogy megtalálják az olvasókat és eljussanak
hozzájuk.
Kiadói munkánk éppúgy épül a komoly tapasztalatra, mint az állandó megújulásra.42

Víziójuk

legfigyelemreméltóbb

pontja

az,

ahol

a

könyvek

„kiválasztásáról,

megnemesítéséről és eladásáról” beszélnek: a kiválasztás és az eladás között fontos
kapocs van, a megnemesítés, amely nélkül az eladás lehetetlen. E megnemesítés
mibenlétét ugyanakkor nem pontosítják, csupán sejteni lehet a következőkből, hogy a
beérkezett (és kiválasztott) nyersanyag megformálását és piacra kerülésének folyamatát
értik alatta. Nagyjából körülírják az eladást is: a felsorolásban a marketing mellett
szerepel, tehát okunk van azt hinni, hogy a jól kigondolt reklám segítségével
igyekeznek csiszolni az eladási számokon. Viszont magáról a választás folyamatáról
egyáltalán nem beszélnek: a kiadói bemutatkozás olvasójának olyan érzése lehet,
mintha ez egy teljesen természetes, konfrontációmentes stáció lenne a kiadói munkában;
40

Forrás: http://www.kb.se online katalógusa, olvasva: 2013-08-02
Forrás: http://www.norstedts.se/om-norstedts/, olvasva: 2013-07-09
42
„Vår affärsidé är att förmedla berättelser, kunskaper och erfarenheter till så många läsare som möjligt, i
så många former som möjligt. Det gör vi genom att välja, förädla och sälja böcker.
Vi arbetar ständigt med att utveckla utgivning och format, marknadsföring och försäljning. Vi vill skapa
de bästa förutsättningarna för våra författare och upphovsmän att hitta läsare på alla de ställen där de kan
nås.
Vår förläggargärning bygger lika mycket på djup erfarenhet som ständig förnyelse.” [Ford. A.I] Ibid.
41
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a beérkező kéziratokból problémamentesen kiválasztják „a jókat”, majd külsejükben
megnemesítve felkínálják őket eladásra. A garancia a kiadó minőségi munkájára az,
hogy egyensúlyban tartják a régit az újjal: a régit jelképező tapasztalat és az állandó
megújulás biztosítja önmaguk által kijelölt helyüket a nagy kiadók között. Céljuk a
történetek, ismeretek és tapasztalatok közvetítése széles tömegeknek: egyszerre
népszerűek tehát (ami gazdasági tőkét is teremt hosszú távon) és értékesek egyaránt
(amely a kulturális tőkét erősíti). A Norstedts Kiadói Csoport tehát ugyan maga is egy
kiterjedt vállalat (még ha a Bonnier konszern nagyságát nem is érik el), de az értékes
kiadványok közvetítésének nemes célját sosem tévesztik szem elől.
Bemutatkozásukat még egy részlet színesíti:
Székhelyünk a szép Norstedts-házban van, a Norrströmnél található Riddarholmenen. A vállalat
számára 1880-ban épített épületet díjnyertes neonbetűk díszítik, melyek kékben mutatják a vállalat
nevét.43

A mellékesnek tűnő megjegyzés valójában aligha „mellékes”: tekintve hogy a
bemutatkozó szöveg középső részében található, tulajdonképpen centrális helyen,
közvetlenül a kiadó profilját felvázoló bekezdések után. A Riddarholmen sziget a
főváros központi részében, az Óvárosban található, tehát egyszerre a gazdasági és a
kulturális erők középpontjában. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a hely natúra és
kultúra szempontjából is szép: natúra szempontjából főleg a Norrström áramlat
természet-adta szépsége, a kultúrát pedig a szép Norstedts-ház képviseli, a díjnyertes
kék neonbetűkkel az oldalán. A Riddarholmen sajátos összeolvadása a természetnek
(sziget) és a kultúrának (a sziget arculatát adó, évszázadok folyamán épült házak
összességeként). A kiadói épület fizikai megjelenése nem lényegtelen körülmény: egy
szép házban, szép (történelmi, azaz az idő próbáját kiállt) környezetben csak minőségi
munka folyhat. A kiadó székhelyének hangsúlyozása magát a kiadót is kanonizálja, arra
hívva fel a figyelmet, hogy a Riddarholmen pusztán természeti fekvésének, valamint
nagy múltra visszatekintő épülete révén jogosult arra, hogy a svéd kulturális örökség
részének tekintsék.44
A kisebb kiadók egészen más diszpozícióból próbálják bevenni a könyvpiacot. Mivel
többször hangsúlyozták már, hogy a népszerűség (és ezzel tehát az anyagi siker) és a
művészi érték egymást kizáró fogalmak,45 megkövesedett az az elképzelés, főként a kis
43

„Vi finns i det vackra Norstedtshuset på Riddarholmen vid Norrström. Huset som byggdes för förlaget
på 1880-talet pryds av den prisbelönta neonskylten med förlagsnamnet i blått.” [Ford. A.I.] Ibid.
44
Ld. a III. fejezet Kanon och kulturarv c. könyvével foglalkozó részét, 94-96. old.
45
Ld. pl. Lauter, Paul: Caste, Class, and Canon. Idézi Anna Williams, p. 31., ill. egy másik nézőpontból
ld. IV. fejezet, 92. old.
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kiadók kommunikációjában, hogy az értékes, maradandó irodalmat a kisebb kiadók
szavatolják. A Brombergs például, soraiban több Nobel-díjassal és évente 15-20 új
könyvvel, „A nagy szerzők kis kiadója” mottóval hirdeti magát, és olyan könyvek
kiadását vállalta magára, amelyek „sokáig élnek, s talán túlélnek minket
mindannyiunkat is.”46
Kifejezetten „dacos” álláspontból működik a Bakhåll nevű kiadó, amely honlapján
leszögezi, hogy saját nyomdájuk és terjesztőjük van; valamint hogy a kiadó
„underground” – nem csupán abban az értelemben, hogy könyveink között számos lázadó
irodalom, dada, beat vagy anarchia található, de olyan értelemben is, hogy távol tartjuk magunkat
a hagyományos kultúripartól, nem foglalkozunk azzal, hogy bekerüljünk a nagymédiába és a
tévébe, inkább módszeresen dolgozunk a magunk makacs módján. Ez a visszahúzódó álláspont
talán ódivatúnak hat, de alighanem mégis saját korunk előtt járunk. A napi média gazdaságilag és
egyéb tekintetben minden bizonnyal tovább nő a közeljövőben, ugyanakkor tartalmában még
felszínesebb lesz, a tévéműsorok és az újságok, már ha ez lehetséges, még az eddiginél is
ostobábbak és üresebbek lesznek, miközben kritikátlan nézőket és olvasókat hajkurásznak. Úgy
gondoljuk, hogy a jövőben egyre többen tevékenykednek majd hozzánk hasonlóan komolyan,
hátat fordítva a napi médiának.47

Ebből a néhány sorból világosan kitűnik az a médiaellenesség, amit az előzőekben már
érintettünk: a közkeletű felfogás szerint a könyv képviseli az értéket, a média és főleg a
televízió pedig az értelmiségi ember bűnét, a kritikátlanságot. A Bakhåll kiadó,
soraikban többek között Franz Kafkával, Andy Warhollal, J.D. Salingerrel és August
Strindberg-jel, évi kb. 15 új könyv kiadásával, lázadó módon szembemennek az árral,
mintha azt mondanák: ha belebukunk, legalább emelt fővel, a kultúra oldalán, az
értékeknek elkötelezve tesszük.
Speciális kiadást képvisel az LL-förlaget, amely a könnyített olvasmányok kiadására
szakosodott. A kiadó a Centrum för lättläst nevű központ egyik altevékenységeként
működik, akik könyvek kiadásán kívül cikkeket és egyéb, társadalmi szempontból
fontosnak ítélt szövegeket publikálnak átdolgozott formában, egyszerűbb nyelvezettel.
Honlapjukon a következőképpen vallanak céljukról és munkájukról:
Annak érdekében, hogy egy demokrácia jól működjön, a híreknek, társadalmi információknak és
irodalomnak mindenki számára rendelkezésre kell állnia. Ezért dolgozik a Centrum för lättläst

46

„[Att ge ut viktiga böcker] som lever länge, böcker som kanske överlever oss alla.” Forrás:
http://brombergs.se/forlaget/forlagets-historia, olvasva: 2013-07-13 [Ford. A.I.]
47
„[Bakhåll är] ’underground’ – inte bara i betydelsen att vår utgivning rymmer en hel del upprorisk
litteratur, dada, beat, anarki, osv, utan också i betydelsen att vi håller oss utanför den traditionella
kulturruljangsen, vi bemödar oss inte om att få in en fot i stordagsmedia och TV, vi jobbar istället
metodiskt vidare på vårt eget envetna håll. Denna tillbakadragna hållning kan verka omodern, men i
själva verket är vi nog före vår tid. Framöver kommer gissningsvis dagsmedia att växa ännu mer i
ekonomisk styrka och utsändningskraft och samtidigt förflackas ännu mer i sitt innehåll, TV-program och
tidningar kommer att bli om möjligt ännu dummare och tommare i sin jakt på slötittare och slöläsare. Vi
gissar att allt mer seriös verksamhet i framtiden kommer att bedrivas på vårt vis, med ryggen mot
dagsmedia.” Forrás: http://www.bakhall.com/, olvasva: 2013-07-13 [Ford. A.I.]
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[könnyített olvasmányok centruma], hogy mindenki egyformán juthasson hozzá a könyvekhez,
hírekhez és információkhoz, minden egyes ember külön feltételeinek megfelelően.
A kormány és az országgyűlés megbízásából dolgozunk, és közvetlenül a Kulturális
Minisztérium alá tartozunk. Feladatunk az, hogy olyanok számára tegyünk hozzáférhetővé
szövegeket, akiknek különböző okból kifolyólag olvasási nehézségei vannak, vagy nem
gyakorlottak az olvasásban. Célcsoportjaink többek között a fogyatékkal élő emberek,
diszlexiások, bevándorlók, idősebbek és a nehezen olvasó fiatalok.48

Az első, amit ebből láthatunk, az az, hogy a könnyített olvasmányok (egyébként a világ
más könyvpiacain is jelenlevő) kínálata a wikströmi álom konkrét megvalósulása. Amit
ugyanis a Centrum för lättläst bemutatkozásában lehet olvasni működésük céljáról, az
tulajdonképpen nem különbözik attól, amit Cecilia Wikström vázolt fel vitaindító
kánonjavaslatában. A hasonlóság annál szembetűnőbb, minthogy a Centrum för lättläst
a politika megbízásából dolgozik; tehát az, hogy milyen hírek, milyen könyvek jutnak el
az (egyszerűsítő átdolgozás révén valóban széles) tömegekhez, a hatalmon lévő
politikusok védőszárnyai alatt működő szervezet válogatásán múlik. Márpedig az LLförlaget szépirodalmi kiadása is átfogó (a szakkönyvekkel együtt évente 25 új könyvet
adnak ki), soraikban modern és klasszikus szerzőkkel egyaránt: a régi nevek között van
többek között Arisztofanész és Homérosz, Shakespeare, Austen és Dickens,
Dosztojevszkij és Tolsztoj, Flaubert és Maupassant, valamint Kafka; a klasszikus svéd
szerzők közül pedig többek között Strindberg, Lagerlöf vagy Eyvind Johnson. A
központ története ugyanakkor igencsak régre, 1968-ig nyúlik vissza; 1987 óta az
országgyűlés döntésére alapítványként működnek, könyvkiadással pedig 1991 óta
foglalkoznak.49 Az alapítás eredeti oka az volt, hogy a felmérések szerint a felnőtt
lakosság 25 százalékának voltak komoly olvasási nehézségei, márpedig egy
demokráciában alapvető, hogy az állampolgár képes legyen megérteni a társadalmi
információkat – mára tulajdonképpen minden hatóság köteles információit könnyített
formában is publikálni honlapján.50 Ezzel nem is igen lehetne vitatkozni: a hatóságok
hivatalos nyelvezete még a gyakorlott olvasókat is próbára teheti. Azonban eltekintve
attól, hogy vajon miért nem az oktatás színvonalán emeltek és miért a szövegeket
egyszerűsítették, amikor kiderült, hogy sokaknál problémák vannak az olvasott
szövegek értésénél, felmerülhet az a kérdés, hogy a szépirodalmi művek – amelyeket
48

„För att en demokrati ska fungera måste nyheter, samhällsinformation och litteratur vara tillgängliga för
alla. Därför arbetar Centrum för lättläst för alla medborgares rätt till böcker, nyheter och information
utifrån var och ens förutsättningar.
Vi har regeringens och riksdagens uppdrag och lyder under Kulturdepartementet. Vårt uppdrag är att göra
texter tillgängliga för människor som av olika anledningar har lässvårigheter eller är otränade läsare. Våra
målgrupper är bland annat personer med funktionsnedsättningar, personer med dyslexi, invandrare, äldre
och lässvaga unga.” Forrás: http://www.lattlast.se/om-oss, olvasva: 2013-07-10 [Ford. A.I.]
49
Forrás: http://www.lattlast.se/om-oss/var-historia, olvasva: 2013-07-12
50
Forrás: http://www.lattlast.se/om-oss/vanliga-fragor-om-lattlast, olvasva: 2013-07-13
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tehát 1991 óta adnak ki könnyített formában a Centrum för lättläst altevékenységeként
működő LL-förlagetnél – vajon mennyiben tekinthetők „társadalmi információnak”.
Nem kevés klasszikus mű politikai támogatásra történt kiadásáról van itt szó: ezek
lesznek azok a művek, amelyeket tényleg bárki megismerhet (legalábbis ami a tartalmát
illeti, hiszen nyelvileg többé-kevésbé jelentős változtatásokon estek át).51 Azt tehát ezek
alapján sem lehet mondani, hogy Cecilia Wikström ötlete radikálisan új lett volna – a
könnyített olvasmányok kiadóját ugyanakkor nem érik társadalmi támadások. Mi lehet e
kettősség oka? Miért lehet egy bevallottan politikai megbízásból létesült központ több
évtizedes, nyilvánosan végzett (kanonizációs) tevékenysége elfogadottabb, mint
egyetlen politikus hasonló irányultságú javaslata? Elképzelhető az, hogy egyetlen
politikus javaslatát kockázatosabbnak érzik, mint azt, amely mögött több politikus (egy
kormány vagy egy teljes országgyűlés) is áll. Az is elképzelhető, hogy amikor az LLförlaget megkezdte működését, még nem volt olyan infektált ez a kérdés, semmilyen
szempontból – a bevándorlók aránya a teljes lakosságot tekintve az 1990-es évek elején
még nem volt olyan jelentős.52 Az is lehet egy magyarázat, hogy a „könnyített svéd” a
„simple English” világméretű hagyományába illeszkedik, ami pedig ennyire elterjedt, az
„nem lehet rossz”. Ráadásul az egyszerűbb nyelven írt könyvek úgy is
funkcionálhatnak, mint tartalmi összefoglalók: bár hosszabbak annál, az eredeti
könyveknél azonban mégis jóval rövidebbek, így viszonylag gyorsan elolvashatja bárki,
és így jóval egyszerűbben sajátítja el például a 120 oldalba sűrített Bovaryné tartalmát
és mondanivalóját, mint ha Flaubert háromszor hosszabb eredetijével kellett volna
megbirkóznia.
Mindemellett elképzelhető egy kevésbé demokratikus variáció is: a politika ebben az
esetben nem bocsátotta társadalmi vitára a könnyített olvasmányok központjának
megalakítását, nem vetette fel, hogy milyen jó lenne, ha mindenki, még a
gyakorlatlanabb olvasók is hozzáférhetnének a közös kultúrkincshez – egyszerűen csak
meghozták róla a döntést. A nép pedig nem háborgott, mert a dolog meglehetősen
észrevétlenül történt: beleágyazva a szakszövegek könnyített publikációjának
folyamatába. Nem feltétlenül arról van itt szó, hogy a politika szándékosan akart volna
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És esetenként az ideológiai propaganda is egyértelmű: Arisztofanész Lüszisztratéját például
képregényként dolgozták fel, melynek modern képei direkt kapcsolatot létesítenek Arisztofanész időtálló
művészete és a jelenkor feminizmusa között. Az ideológia létjogosultságát tehát egy nagy, kanonikus
szerző hitelesíti.
52
A svéd Statisztikai Hivatal honlapján a 2002-es évtől kezdve találhatóak lakossági statisztikák; ebből
világosan látszik, hogy tíz év alatt csaknem megkétszereződött a külföldi háttérrel rendelkező lakosok
száma. Forrás: http://www.scb.se, olvasva: 2013-07-12
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az emberek éberségét kijátszva titokban kanonizálni; sokkal inkább tűnik úgy, mintha
természetes lépésnek tekintették volna, hogy mindenféle típusú szövegek váljanak bárki
számára hozzáférhetővé. Viszont ezen a példán jól látszik, hogy a politika magától
értetődő kanonizátorként funkcionál pusztán azért, mert hatalom: olyan helyzetben van,
amelyben ha közvetetten is, de megmondhatja, hogy milyen művek a fontosak, mit illik
mindenkinek ismerni. Hiába hördülnek fel tehát a svédek egy emberként és hiába
vádolják az egyes politikust antidemokratikus törekvésekkel, amikor az közös iskolai
irodalomlista bevezetését javasolja, mondván, hogy a politika nem szólhat bele az egyes
ember olvasási preferenciáiba – mert mindenképpen beleszól, akár odafigyel az egyén,
akár nem.
A kisebb kiadók között pár olyat is találunk, melynek tulajdonosa vagy résztulajdonosa
maga is író; ilyen például a Piratförlaget (Jan Guillou és Liza Marklund), vagy a
Leopard förlag (Henning Mankell); mindkettő körülbelül 25 új könyvet jelentet meg
évente. A közös ezekben a kis kiadókban az, mint láttuk, hogy szívesen hangsúlyozzák
függetlenségüket, kiadásuk minőségét és eszmei tartalmát: nem az anyagi, hanem a
szellemi értéket helyezik középpontba. A kis kiadók egyikének vezetője, Krister
Gidlund egyik könyvében részletesen is leírja a kis és a nagy kiadók közötti különbséget
– természetesen egyértelműen a kis kiadók javára.53 Az ő megvilágításában a kis kiadók
mindent képviselnek, amire a nagy kiadók a nagy pénzhajhászásukban képtelenek
figyelni: családias hangulat, értő, a szerzővel együtt dolgozó (és egy hullámhosszon
lévő) kiadók, ízlés, érzés, odafigyelés, sokszínűség, változatosság. Érvelése beleillik
abba az elképzelésbe, amelyet az előző fejezetben, Lars Strannegård tanulmányánál már
elemeztünk:54 az, amiből kevés van, óhatatlanul minőségibbnek, értékesebbnek érződik,
mint a tömegtermelés. Márpedig a kis mennyiséget a kis kiadókhoz lehet inkább kötni,
semmint a nagy példányszámra berendezkedett nagyokhoz: a minőség pusztán a kiadó
mérete miatt automatikusan hozzákapcsolódik majd az ott megjelent könyvekhez.
Gidlund kicsivel később politikailag is megfogalmazza a kétféle kiadás közötti
különbséget:
A demokrácia lényege nem a passzív elfogadás, hanem az aktív részvétel. A szövegalkotás új
lehetőségei nem kis részben hihetetlen eszközt jelentenek a gyakran felületes médiaroham és a
távoli meghittség ellen, melynek manapság oly nagy mértékben ki vagyunk téve.
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Gidlund, Krister: Släpp skrivandet loss! Bokutgivningens nya villkor. Hedemora: Gidlunds förlag,
2007., pp. 101-107.
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Ld. III. fejezet, 92-93. old.
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Az új technika, mint említettem, a történelem folyamán először ad nekünk lehetőséget arra,
hogy meglehetősen egyszerű eszközökkel a piacot kiszolgáló könyvkiadás alternatíváját kínáljuk.
Ez sem nem költségesebb, sem nem nehezebb, mint kertet művelni vagy golfozni.55

Bemutatása olyan ékesszóló, és szakmabelisége révén annyira hitelesnek érződik, hogy
az olvasó hajlamos elfelejteni, hogy a kis kiadóknak is éppúgy élniük kell valamiből,
mint a nagyoknak – a különbség annyi, hogy kevesebb címet van lehetőségük kiadni
egy évben.56 A technikai újítások természetesen valóban több szöveg gyorsabb
megjelentetését tették lehetővé, de ettől még nem több az olvasásra fordítható ideje
senkinek; válogatni tehát mindenképpen kell. Hogy ez a válogatás esetleg nem egyetlen
nagy kiadónál történik meg, hanem máshol, több kisebbnél például, nem számít sokat:
mert mindenképpen megtörténik. A technika fejlődése nem volt képes felülírni a
társadalom legősibb intellektuális törvényszerűségét, a kanonizációt. Gidlund hívószava
– demokrácia – azonban működött; könyve pedig sikert aratott a közönségnél, amelyet
nem utolsósorban az is jelzett, hogy olcsó, paperback kiadásban is megjelent;57 ami arra
enged következtetni, hogy a svéd olvasóközönség „a kicsik pártján áll” a nagyobbakkal
szemben. A nagy kiadók ezen felosztás szerint a hatalmat jelképezik, a kisebbek pedig a
demokratikus ellenerőt; és a mai társadalomban a demokratikus jogok gyakorlása
eszmei kötelesség. Ez pedig olyasfajta ideál, amelyet annyi jó tulajdonsággal ruháztak
fel, hogy szószólói hajlamosak arról elfeledkezni, hogy az egyes embernek továbbra
sincsen igazi beleszólása „a nagyok” ügyeibe.

3. Pocket: a tömegek könyve
A könyvkiadás és a könyvpiac szempontjából megkerülhetetlen az úgynevezett pocket
könyvek piaca Svédországban. A pocket az angol paperback svéd megfelelője; tehát az
a típusú olcsó kiadás, amelyet Allen Lane álmodott meg a Penguin Books képében
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„Demokrati är inte att passivt mottaga, utan att aktivt deltaga. Inte minst de nya möjligheterna att skapa
text är ett utomordentligt medel mot den ofta flacka medieanstormning och den avlägsna intimitet, som vi
så envist utsätts för i dessa tider.
Den nya tekniken erbjuder oss som sagt att för första gången i historien med tämligen enkla medel skapa
alternativ till den bokutgivning, som marknaden tillhandahåller. Det är varken dyrare eller svårare än att
odla en trädgård eller att spela golf.” Gidlund, p. 110. [Ford. A.I.]
56
Ráadásul a nagyobb kiadók, Per I. Gedin érvelése szerint, részben éppen a tisztán anyagi haszonszerzés
céljából megjelentetett kiadványaik révén lehetnek képesek finanszírozni az értékesebbnek tekintett
művek megjelentetését. Idézi Mählqvist, in: Svedjedal, p. 504. Ekképpen tehát nem lehet feltétlen
összefüggés egy kiadó nagysága és az általa megjelentetett művek értéke között.
57
A paperback kiadásokról bővebben a következő pontban lesz szó.
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1935-ben.58 A papírkötéses olcsó kiadás nem volt újdonság, számos ilyen látott
napvilágot a megelőző évszázad óta, a tartalom és a külső annál inkább: klasszikusok
vagy egyéb minőségi irodalom vált hozzáférhetővé igényes kivitelben, meglehetősen
olcsón. A paperback kiadások révén az irodalom valóban mindenkié lett.
Ez a megoldás felkeltette Per I. Gedin érdeklődését is, aki az ötvenes években a
Bonniers könyvklubjának vezetője volt. Javaslatát kezdetben ugyanolyan szkeptikusan
fogadták, mint brit kollégájáét, végül azonban 1957-ben megjelenhetett az első
papírkötésű, olcsó könyv Svédországban is. Az első évtizedekben hullámzott az
érdeklődés a pocketkönyvek iránt – a hetvenes évek második felére össze is omlott a
piaca, nem kis részben a disztribúciós csatornák elégtelensége miatt59 –, az 1980-as
években azonban konszolidálódott a helyzet, és azóta évi 300-500 féle papírkötésű
könyvvel a helyzet nagyjából stabilnak mondható. A kiadók, főként azok, akiknek
szépirodalom is szerepel a kínálatában, rendelkeznek valamiféle pocket-kiadással; sőt a
Månpocket nevű kiadó, melyet a két nagy, a Bonniers és a Norstedts közösen birtokol,
kizárólag pocketkönyvek kiadásával foglalkozik.
Ez a fajta kiadványtípus jelentős mértékben beleszól a könyvpiac működésébe. Azon
könyvek esetében, melyeknél nagy az érdeklődés, tehát elképzelhetően lesz piaca az
olcsóbb kiadásnak, a kötött formátum megjelenése után bizonyos idővel piacra dobják a
pocketet is. Ilyen nagy érdeklődést generálhat egy híres író új könyve, egy külföldi
siker, vagy például egy irodalmi díj győztese; de ugyanúgy lehet egy klasszikus mű is,
amely várhatóan a mai olvasóközönség tetszésére is igényt tarthat. Mivel a
pocketkönyvek ára harmada vagy negyede is lehet a kötött, keményborítós
könyvekének, megéri megvárni, míg a kiadó piacra dobja a kevésbé exkluzív kötésű
pocketet is. Hogy mennyit kell várni, az természetesen könyvről könyvre változik és
kiadáspolitikai tényezők állnak mögötte, de mivel egy kimutatás szerint Svédországban
a legmagasabb az egy főre jutó olcsó kiadású könyvek vásárlása,60 a kiadóknak érdeke
az, hogy ne várassák sokat a potenciális olvasóközönséget. A pocket formátum kiadása
tehát komoly kanonizációs tevékenység, miután a többi formátumhoz képest szélesebb
rétegekhez képes eljuttatni egy adott művet. Ebben az esetben azonban, és főként a
kortárs művek tekintetében, a motiváció kizárólag gazdasági: akármilyen minőségi
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Forrás: http://www.penguin.co.uk/static/cs/uk/0/aboutus/aboutpenguin_companyhistory.html, olvasva:
2013-07-27
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Forrás: http://www.manpocket.se/Om-oss/Historik/, olvasva: 2013-07-27
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Åberg, Daniel: E-böckerna i Sverige kontra USA igen. Forrás: http://www.danielaberg.se/e-bockerna-isverige-kontra-usa-igen/, olvasva: 2013-07-27
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irodalom legyen is egy könyv, ha a kiadó nem gondolja, hogy szívesen megveszik, nem
fogja ebben a formátumban kiadni.
Ez a jelenség azonban egy másik oldalról megvilágítva még egy kanonizációs
tevékenységre mutat rá. A könyvek pocket kiadása tehát kiadói döntés, amelyről annak
függvényében döntenek, hogy mennyire volt sikeres a könyv kötött formátumának
eladása – vagyis, más szavakkal, az olvasóközönség dönt arról, hogy olvasásra
érdemes-e az adott mű a többiek számára is. Hiszen az olcsó kiadás aligha azoknak szól,
akik a drágábbat megvették már; következésképpen az történik, ami egy kanonizációban
szokott: egy viszonylag szűk réteg dönt egy nagyságrendekkel nagyobb réteg
olvasmányáról. A pocket kiadások esetében ez csupán látszólag demokratikus, csupán
látszólagosan dönt róla „a nép”. Egyrészt azért, mert „a népnek” csak igen kis szelete
volt a kötött könyv vásárlója (még ha relatíve több is, mint más könyvekéi), másrészt
pedig mivel a kisebb olvasói réteget is számos tényező befolyásolta, például a kiadói
reklám vagy egy odaítélt irodalmi díj. A kisebb olvasói rétegeknek más könyvek
esetében is lehetőségük nyílik bevonzani a szélesebb rétegeket ajánlások és mindenféle
egyéb személyes kanonizátor segítségével, kanonizációs tevékenységük azonban ebben
az esetben a könyv alacsony ára miatt sikeresebb, továbbá még nyilvánvalóbban és még
élesebben látható egy olyan országban, ahol a pocket-könyv vásárlásának ilyen kultusza
van.

4. Klasszikusok a könyvkiadásban
Egy francia, ha estére klasszikust támad kedve olvasni, általában csak bemegy egy könyvesboltba,
és ott megtalál bármilyen régebbi vagy újabb nagy művet, s ehhez még jó kiadásban, ízléses
kivitelben. Talán éppen az előkelő Pléiade-sorozatban, finom bibliapapírra nyomtatva.
Nálunk igen nagy szerencséje van annak, akinek ez sikerül. A klasszikusokat ugyanis csak
lassacskán adják el – bár biztosan. A könyviparnak azonban nem tetszik az efféle lassúság. Jobban
ízlik egy olyan kisebb kínálat, amelyből rövidebb idő alatt többet adnak el. Az ilyesmit szeretik a
közgazdászok.61

Akármennyire is a kis kiadó elégedetlensége árad Gidlund soraiból, meglehetősen nehéz
volna megcáfolni szavait. Részben azért is, mivel láttuk, hogy a svéd iskolai oktatás
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„En fransman kan som regel gå till sin bokhandel och finna den äldre eller nyare klassiker han just fått
lust att läsa till aftonen, därtill i en god edition och ett smakfullt utförande. Kanske i den förnämliga
Pléiade-serien med sitt behagliga bibelpapper.
Hos oss ska man ha god tur om man lyckas med det konststycket. Ty klassiker omsätts blott sakta, om än
säkert. Sådan tröghet smakar inte branschen av idag. Bättre smakar ett mindre utbud ur vilket det plockas
mer på kortare tid. Det är sånt som ekonomer gillar.” Gidlund, p. 32. [Ford. A.I.]
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meghatározott klasszikusok nélkül zajlik, ez pedig máris kizár egy igen jelentős (és
ehhez még elég biztos) vevőkört, az iskolákat és a diákokat. Részben pedig azért, mert a
svéd Királyi Könyvtár online katalógusa világosan megmutatja, hogy milyen gyér
újrakiadásai vannak a legtöbb, klasszikusnak tekinthető svéd írónak – még az olyan,
nemzetközi szinten is elismerteknek, mint a Nobel-díjas Eyvind Johnsonnak, Harry
Martinsonnak vagy Pär Lagerkvistnek.62
Ami a kiadókat illeti, a Bonniersnek 2007 óta saját klasszikus pocket-kiadása is van,
melynek keretén belül évente minimum nyolc kötetet jelentetnek meg.63 A válogatás
kritériumairól nem mondanak sokat – azon túl, hogy gyakorlatilag bármi előfordulhat:
„szélesebb és szűkebb rétegeknek szóló, régebbi és modern, svéd és külföldi, mese,
költemény és próza.”64 Egyik könyvajánlójukban azonban ezt írják:
Az Albert Bonniers Klassiker sorozatának őszi négy könyve ugyan teljesen különböző karakterű
és más-más korszakban íródtak, az azonban közös bennük, hogy a nők életkörülményei és helyzete
állnak bennük a középpontban. Amikor a szerkesztőség archívumában keressük a lehetséges,
kiadásra érdemes könyveket, gyakran a férfi szerzők dominálnak – ezen az őszön ezért négy olyan
igazán nagy hatású szöveget szerettünk volna prezentálni, amelyek a saját útjukat járni kívánó
nőkről szólnak és amelyek még ma is jelentősek.65

A könyvprezentációk között máshol nem található efféle „elszólás”: a klasszikusok
önmagukért beszélnek, akár a cím, akár a szerző, akár mindkettő által. Itt azonban
világosan kitűnik, hogy a nőkérdés fontos kanonizációs szempont, minden másnál
fontosabb. Az, legalábbis egyelőre, láthatólag nem merült fel a szerkesztőség tagjai
között, hogy a svéd és külföldi szerzők tekintetében is érdemes lenne tartani az
egyensúlyt: az eddig megjelent 65 könyv közül csak 23 köthető svédhez és 42 külföldi
szerzőhöz. Ennek természetesen van egy szigorúan mennyiségi oka: jóval több nem
svéd szerző van, mint svéd, következésképpen jóval több klasszikus mű született már
nem svéd, mint svéd szerző tollából. Egy nemzeti irodalmi kanonizáció azonban nem
kell, hogy tekintettel legyen az efféle arányokra. Logikus lenne azt várni, hogy az egyik
legnagyobb és legrégibb, következésképpen az egyik legnagyobb jelentőséggel bíró
svéd könyvkiadó jobban támogassa a klasszikus svéd irodalmat azáltal, hogy olcsó és
igényes formában újra kiadja őket. Hogy ezt mégsem teszik, visszavezethető azokra az
62

Erről bővebben az ötödik. fejezetben lesz szó.
Forrás: http://www.bonnierpocket.se/Bocker/Albert-Bonniers-Klassiker/, olvasva: 2013-07-28
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„[ett urval som spänner mellan] smalt och brett, äldre och modernt, utländskt och svenskt, saga, dikt
och prosa.” [Ford. A.I.] Ibid.
65
„Höstens fyra böcker i serien Albert Bonniers Klassiker är av helt olika karaktär och skrevs under olika
epoker, men de har alla det gemensamt att det är kvinnors villkor som står i fokus. När vi på redaktionen
letar i våra arkiv efter titlar att lyfta fram i serien är det ofta de manliga författarna som dominerar – i
höstens släpp har vi velat lyfta fram fyra riktigt starka texter som har bäring än idag om kvinnor som går
sin egen väg.” Forrás: http://www.bonnierpocket.se/Bocker/Bokpresentationssida/?isbn=9789174293364,
olvasva: 2013-07-28 [Ford. A.I.]
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érvekre, amelyeket a 2006-os vitában is felhasználtak Wikström javaslata ellen. A svéd
nem támogatja a saját klasszikus irodalmát – nem szeretné, ha bárki is azt gondolná,
hogy fontosabbnak érzi a saját irodalmát a külföldi irodalommal szemben. Egy svéd
számára egy ilyen törekvés veszélyesen nacionalista volna.
Az efféle sorozat-kiadás, legyen az paperback-formátumú olcsó kiadás, vagy a
mostanában népszerű e-könyv,66 mindazonáltal jó példája annak, hogy miként válhat
igazán hathatós eszmei kanonizátorrá egy nagy kiadó. Fontos tényező ebben a
tekintetben az, hogy a kiadó valóban nagy legyen; nem feltétlenül mindenképpen
méretét, mint inkább történetét tekintve. Kifejezetten a klasszikusok kiadására
rendezkedett be például a Klassikerförlaget Steniq;67 ők azonban az elmúlt tizennyolc
év alatt mindössze 22 kiadott könyvvel (főként svéd szerzőtől) büszkélkedhetnek – ami
jelentős elmaradás a nagy kiadók sorozataihoz képest.68 Nincs arról szó, hogy a kis
kiadó svéd klasszikusai másodrangúak lennének a nagy kiadó válogatásához képest: a
Steniq szerzői között van Strindberg, Lagerlöf, Rydberg és Almqvist is. Arról sincs szó,
hogy az élő copyright nehezítené meg kiadásaikat: szerzőik többségét a kiadás
pillanatában már nem terhelte jogdíj. Az egyetlen magyarázat tehát abban keresendő,
hogy a nagyobb kiadók könnyebben megtalálják a kereskedelmi és reklámozási
csatornákat, ami aztán – remélhetőleg – nagyobb eladást is generál. A nagy kiadó nem
csupán – vagy pontosabban: főként nem – a klasszikusok kiadásából él; neki tehát van
arra kerete, hogy kiadjon többféle címet, olyanokat is, amelyek nem lesznek garantáltan
sikeresek. Viszont éppen neki, a nagy kiadónak van lehetősége sikeressé tenni egy
művet: pusztán azzal, hogy a saját gondozásában, a nagy kiadói név alatt megjelenteti
azt.
A klasszikusok kiadását mára tulajdonképpen az elektronikus kiadások vállalták át,
egyre nagyobb teret és korlátlan hozzáférést biztosítva a klasszikus, ám a
könyvesboltokban már kevésbé hozzáférhető műveknek. A szerzői jog lejárt védelmi
ideje miatt számos igazi klasszikus mű digitalizálható és tehető ingyenesen elérhetővé,
és a világ számos kezdeményezéséhez hasonlóan Svédországnak is megvan a maga
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Amilyen például a másik kiadóóriás, a Norstedts által indított Norstedts Digitala Klassiker, amelynek
köteteit az elektronikus könyv mellett a print-on-demand-technika segítségével nyomtatott formában is
kínálják. Forrás: http://www.norstedts.se/bocker/aktuella-bocker/serier/genre-3/digitala-klassiker/,
olvasva: 2013-07-28
67
Ld. http://klassikerforlaget.com/, olvasva: 2013-07-28
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Forrás: http://www.kb.se online katalógusa, olvasva: 2013-07-29
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speciálisan svéd (vagy összskandináv) e-szövegtára.69 Az elektronikus kiadás számos
előnnyel jár, s ha valóban lejárt már az adott mű copyrightja, nem ütközik semmilyen
jogi akadályba annak internetes publikálása sem. Hozzáférhetősége és a szövegek
tárolásának egyszerűsége miatt ez a fajta publikálási mód a legdemokratikusabb, és
logikusan szemlélve ahhoz is hozzájárulhat, hogy – legalábbis ami a nem jogdíjas
(esztétikaibb irányultságú szóval élve klasszikus) műveket illeti – feloldja a kanonikus
és nem kanonikus szövegek közti ellentétet: hiszen egy idő után mindegyik ugyanúgy
olvasható lesz az elektronikus könyvtárban.
Ez azonban csak a látszat. A digitalizálást valahol el kell kezdeni – itt nyilván
valamifajta fontossági sorrend dönt majd, tehát a kanonikus hierarchia. A digitalizálást
valakinek el kell végezni – vagy hobbiból csinálja egy csapat műkedvelő, ha éppen van
rá ideje, vagy fizetett alkalmazottak végzik. Ha fizetett alkalmazottak végzik –
valakinek finanszíroznia kell a projektet. Ha pedig belép a képbe egy mecénás vagy egy
szponzor, máris megtörtént az eszmei kanonizáció. S ha idealista módon azt is
képzeljük, hogy az elektronikus könyvtár szinte korlátlan tárhelyével igazán
demokratikus, egyenlőségen alapuló szövegtársadalmat hoz létre és így lassacskán a
kánonfolyamatok ellenében hat, biztosak lehetünk benne, hogy találunk ebben az
elektronikus könyvtárban egy olyan oldalt, amely elárulja nekünk, hogy mely művet
töltötték le a legtöbben70 – felállítja tehát a maga kánonját, ő maga is befolyásolva ezzel
olvasóit.
Ekképpen és ilyen hatások közepette működnek tehát Svédországban azok az
intézményesített kanonizátorok, amelyek a szövegek fizikai megjelenését és
hozzáférhetőségét teszik lehetővé. Ez azonban csak az első lépcsőfok: egy szövegnek
szüksége van más jellegű, másféle feladatot ellátó kanonizátorokra is annak érdekében,
hogy bekerülhessen a köztudatba és az emberek emlékezetébe – erről fog szólni a
következő fejezet.
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Ilyen például a Linköpingi Egyetemen 1992-ben indított, skandináv szövegekkel foglalkozó Projekt
Runeberg (http://runeberg.org/), valamint a speciálisan svéd nyelvű szövegekkel és írókkal foglalkozó,
2006-ban alapított Litteraturbanken (http://litteraturbanken.se/#!start), mely mögött többek között a Svéd
Akadémia is áll. (olvasva: 2013-07-29)
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Ld. pl. http://litteraturbanken.se/#!statistik, olvasva: 2013-07-29; illetve
http://runeberg.org/admin/19990329.html, olvasva: 2013-10-29
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V. Intézményes kanonizáció: az eszmei kanonizátorok
Az előzőekben megnéztük, hogy miként működnek a bő kánont teremtő, elsődlegesen
fizikai kanonizátorok; pontosabban azok közül is a könyvkiadás. Ebben a fejezetben a
kanonizációnak azon folyamatai lesznek alaposabb vizsgálat tárgya, amelyek bizonyos
szempontok alapján szűkítik tovább a kánont; és kifejezetten két fő területet vizsgálunk
meg ekképpen: a diakrón kánont író irodalomtörténeteket, valamint egyfajta szinkrón
kánont teremtő irodalmi díjat. A diakrón és a szinkrón kánon egyformán a jelennek és a
jövőnek szól, csak éppen amíg a diakrón kánon elsődleges alapanyaga a múlt, a
szinkrón kánon a jelent használja fel történetírásra.
A diakrón kánonok elemzése az irodalomtörténetek alapján történik. Először
természetesen azt kell tisztázni, hogy jelen esetben mit értünk irodalomtörténet alatt,
illetve hogy a megjelent művek közül melyek érdemesek közelebbi vizsgálatra (és
miért). Az irodalomtörténet e tanulmány megközelítésében az az irodalomtörténeti mű,
amely neves kiadó által kiadott, elismert szakember által összeállított, a svéd irodalom
történetét a kezdetektől az írás jelenéig nyomon követő, a szélesebb közönségnek
készült, tudományos igényű munka, egy vagy több kötetben. Az első két kitétel
tulajdonképpen semmit nem szűkít a lehetséges műveken: irodalomtörténetet a műfaj
kanonikus jellegéből adódóan csak elismert szakember írhat és adhat ki egy neves
kiadónál. Néhány tényező azonban, mint hamarosan látni fogjuk, komplikálhatja a
képet. Az a kitétel, hogy az irodalomtörténet közönsége az átlagember legyen,
valamennyit szűkít már: nem diákoknak való tankönyvről van szó, hanem általános,
felnőtteknek szóló munkáról, melynek célja egy műveltségre áhítozó közönség
kiszolgálása. A megjelent műveket tekintetbe véve mi azok közül fogunk válogatni,
amelyek 1960 után jelentek meg; ez a kitétel annál is szükségszerűbb, mivel éppen az
1960-as évek képezik a választóvonalat, mely a II. fejezetben tárgyalt oktatáspolitikai
változások miatt következett be a svéd iskolarendszerben – valamint a IV. fejezetben
tárgyalt változások a könyvkiadásban.1
Nem minden megjelent irodalomtörténet lesz azonban közelebbi vizsgálat tárgya. A
Függelék III. mellékletében látható, hogy milyen irodalomtörténeti munkák kerültek
kiadásra 1960 és 2010 között, a listából pedig jól kiolvasható, hogy bizonyos munkák
ill. bizonyos szerzők/szerkesztők több kiadást is megértek; ilyen módon tehát vannak
1

A korábbi (elsősorban oktatásra szánt) irodalomtörténeti munkákat Lars Brink már tanulmányozta
(Brink 1992), így annak további elemzése már csak emiatt is szükségtelen.
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nevesebb és kevésbé neves irodalomtörténetek és irodalomtörténészek. A fő elemzésben
szempont lesz továbbá, hogy az irodalomtörténet svéd közönségnek készüljön,
fordítások ne szerepeljenek a vizsgált irodalomtörténetek között – ez ugyanis
túlfeszítené jelen írás kereteit, és a kutatás szempontjából kevés használható
eredménnyel járna.
A szinkrón kanonizátor kiválasztása jelen tanulmányhoz hasonló elvek mentén
zajlott: a kritérium az volt, hogy maguk a kanonizátorok is kanonizáltak legyenek,
csupán így vehető ugyanis komolyan a válogatás rangja. Intézményes válogatásra csak a
legnagyobbak jogosultak; és azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy mi tesz egy választót,
tehát egy kanonizátort olyan választóvá, aki sokak számára jelölheti ki az úgymond
„kötelező olvasmányok listáját”, azaz folytathat intézményes eszmei kanonizációt. A cél
az, hogy egy aktuális példát felhasználva feltérképezzük, miként készülhetnek a
mindenkori szinkrón kánonok, milyen tényezők befolyásolhatják alakulását, és milyen
lehetséges hatással rendelkezhetnek a diakrón kánonokra nézve.

1. A diakrón kánonok
A diakrón kánon alapvető műfaja az irodalomtörténet, amely a rendelkezésre álló
szerzők és szövegek közül választja ki azokat, amelyeket a legértékesebbnek tart. Az
„érték”

természetesen

itt

is

szubjektív;

a

jelen

perspektívájából

a

jelen

olvasóközönségének válogat. A jelenhez beszél, és bizonyos értelemben a jövőnek is
dolgozik, anyaga ugyanakkor a múlté. A múlt irodalmából a múlt és a jelen szemével
egyaránt igyekszik válogatni; azt a hatást keltve, hogy a múlt irodalma egy olyanfajta
értéket képvisel, amely egyrészt állandó, másrészt fontos megőrizni a következő
generációk számára. Ez a két kitétel részben alátámasztja, részben megkérdőjelezi
egymást. Olvasói nézőpontból nézve úgy tűnhet, hogy ha a klasszikus művek annyira
klasszikusak, akkor azok életben képesek maradni mások segítsége nélkül is. Azonban
miként Assmann és Assmann megfogalmazta, a hagyományt őrizni kell,2 ami az
irodalom és az irodalomtörténet folyamatos felülvizsgálatát teszi szükségessé. Az egyes
szerzők és műveik jelentősége tehát folyamatosan változhat – az irodalomtörténetek sok
esetben egymásra, a korábbi kutatásokra épülnek, de az assmanni cenzúra intézménye

2

Assmann-Assmann, In: Rohonyi, p. 89-92., illetve I. fejezet, 12. old.
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minden, korábban kanonizált szerzőt fenyeget. Ennek a cenzúrának megvan a maga
értelme és jelentősége: a múltról alkotott képünk nagysága körülbelül állandó, tartalma
és üzenete azonban a mindenkori jelen aktuális ideológiájának hatására folyamatosan
változik.
A kiadásra került, tehát rendelkezésre álló irodalomtörténetek közül a következőket
nézzük meg közelebbről (zárójelben a változatlan ill. átdolgozott kiadások évével):
Alving, Hjalmar – Hasselberg, Gunnar: Svensk litteraturhistoria (1957, 1959; 1963,
1965)
Delblanc, Sven – Lönnroth, Lars (red.): Den svenska litteraturen (1987-1990, 1993;
1999)
Hägg, Göran: Den svenska litteraturhistorien (1996, 1999, 2001, 2004)
Olsson, Bernt – Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige (1987, 1991; 1995,
1998, 2002; 2009)
Tigerstedt, E. N.: Svensk litteraturhistoria (1948; 1953; 1971)
Schück és Warburg 1985-ös irodalomtörténete kiesik, az ugyanis az 1926-1949-es
átdolgozott, harmadik kiadás változatlan utánnnyomása, a mi céljainknak és
kritériumainknak tehát nem felel meg. A Författarnas litteraturhistoria (1977-78, 1984)
ugyan két kiadást is megért, jellegét tekintve azonban teljesen más, mint a többi,
kronologikus jellegű irodalomtörténet: ismert szerzők írnak benne egy-egy cikket egy
bizonyos korról vagy szerzőről, az objektivitás látszatának igénye nélkül; egységes
bemutatás tehát nem jöhet belőle létre. E. N. Tigerstedt kétféleképpen is képviselteti
magát az irodalomtörténetek között, egyszer szerkesztőként, egyszer pedig egyedüli
szerzőként; ebben az esetben csak az egyik, hozzá köthető mű lesz vizsgálat tárgya,
méghozzá az egyedül írt irodalomtörténeti munka, részben a jobb átláthatóság kedvéért,
illetve azért, mert az ő művének 1971-es negyedik, némiképp átdolgozott kiadása
korszakát tekintve jobban beleillik ebbe a tanulmányba. Alrik Gustafsson műve
angolból való fordítás, éppen ezért a mi kritériumainknak nem felel meg. Ellenkező
előjellel, de ugyanez az oka az Ingemar Algulin-féle angol nyelvű svéd irodalomtörténet
mellőzésének is.
A következő kérdés, amelyet tisztáznunk kell, hogy az esetlegesen rendelkezésre álló
több kiadásból melyet (vagy melyeket) fogjuk preferálni a vizsgálat során.
Alving és Hasselberg irodalomtörténetének első kiadásai az 1940-es évekre nyúlnak
vissza; az új, ötvenes évektől induló kiadások az eredeti verziónál rövidebbek. E
tanulmányban a legutolsó, 1965-ös utánnyomás lesz vizsgálat tárgya.
129

A Delblanc és Lönnroth által szerkesztett hétkötetes irodalomtörténet két, egymástól
elkülöníthető kiadással rendelkezik; az egyik az 1987-90-es első kiadás, 1993-as
utánnyomással, a másik pedig a némiképp átdolgozott, három kötetben kiadott, ám
oldalszámát tekintve terjedelmesebb 1999-es kiadás. Ebből a kétféle kiadásból az elsőt
vizsgáljuk meg alaposabban, mivel az az utánnyomás révén nagyobb befolyásra tehetett
szert. Ez az irodalomtörténet egyébként (legnagyobb, csaknem 2000 oldalas
terjedelméből fakadóan is) a legtöbb szempontból képes vizsgálni az irodalmat. Szerzői
mind elismert írók és irodalomtörténészek; hat kötetben 1985-ig vizsgálják meg a svéd
irodalom történetét (az utolsó, hetedik kötet függeléket, bibliográfiát és a regisztert
tartalmazza).
Göran Hägg irodalomtörténete a legegyszerűbb eset, azt ugyanis bár négy különböző
évben is kiadták, tartalmát tekintve nem változott. Adatainkat az 1996-os első kiadásból
vesszük majd.
Ha Göran Hägg irodalomtörténete nem volt problematikus, annál inkább az Olsson
és Algulin munkája. Az 1987-es és 1991-es első két kiadás identikus, csupán
utánnyomásról van szó. Átdolgozott és némiképp kibővített verziója az 1995-ös, 1998as és 2002-es kiadás; a 2009-es újabb kiadás pedig nem csupán újabb átdolgozáson és
kibővítésen esett át, de időközben újabb irodalomtörténet-írók léptek be a projektbe, és
az ő közreműködésükkel a legújabb korok irodalma kerül bemutatásra. Jelen
tanulmányban a „középső” kiadás lesz vizsgálat tárgya; részben azért, mert az első
kiadás időben egybeesik a Delblanc-Lönnroth féle kiadással, részben pedig azért, mert
idáig ez érte meg a legtöbb kiadást, három évben is megjelent. A 2002-es utánnyomás
szolgál majd adataink forrásául. A későbbiekben azonban bizonyos mértékben a 2009es átdolgozott kiadás is vizsgálat tárgya lesz.
Tigerstedtről már ejtettünk szót; irodalomtörténetének utolsó, az előzőekhez képest
átdolgozott, 1971-es kiadását vesszük figyelembe, annak korábbi kiadásai ugyanis kívül
esnek kutatásunk időbeli keretein.
Időrendben szedve tehát a következő irodalomtörténeteket vizsgáljuk (zárójelben a
felhasznált kiadás/utánnyomás évével és az irodalomtörténet nettó terjedelmével):
Alving-Hasselberg (1965; 409 oldal)
Tigerstedt (1971; 495 oldal)
Delblanc-Lönnroth (1993; 1691 oldal)
Hägg (1996; 642 oldal)
Olsson-Algulin (2002; 570 oldal)
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A svéd irodalom vizsgálata elsőként az irodalomtörténetek korszakolási preferenciáinak
vizsgálatával kezdődik, utána pedig a szerzők jelenlétét vizsgáljuk meg, azt, hogy
mekkora terjedelemben foglalkoznak velük az irodalomtörténészek.

2. Korszakolás az irodalomtörténetekben
Nem csupán az irodalomtörténetek olvasói, de az emberek általában szeretik a pontosan
meghatározható, egyértelmű adatokat. Mikor kezdődött egy korszak? Meddig tartott?
Mikortól mondhatjuk, hogy a régi eszmék és ideálok nem érvényesek többé? Számos
példát találunk arra, hogy egy fontos szerző belépése, egy nagy hatást kiváltó mű
radikálisan új irányba tereli az irodalmat, ennek az új iránynak a felismerése azonban
többnyire az utókornak fenntartott privilégium: saját korszakában a tendenciákat
érzékelheti az egyes ember, de hogy ezek közül vajon melyik lesz az uralkodó, vagy
főként, hogy melyik lesz képes a későbbi korokban is tovább élni, azt csak az idő
mondhatja meg.
Sokkal gyakrabban fordul elő azonban, hogy nincsen egyetlen olyan jelenség, amely
világosan jelezné egy új korszak beköszöntét: sokkal inkább az a probléma, hogy
bővelkedünk efféle jelenségekben. Egy-egy mű válhat közös megegyezéssel
korszakalkotóvá, mint azt a későbbiekben a svéd irodalom esetében is látni fogjuk, ez
azonban inkább az emberek kategorizálási vágyának kifejeződése, semmint valamifajta
organikus határ. A régi eszmék a korszakváltó mű után is jelen vannak még az emberi
gondolkodásban és mindennapokban, és aligha vonható kétségbe, hogy a hatásuk
továbbra is erős.
A korszakhatár meghúzásának nehézsége fokozottan érvényes a legrégebbi
korszakra, az írásbeliség születésének és formálódásának hosszú évszázadaira. Az
irodalomtörténet itt csupán körülbelüli évszámokkal tud élni, amiképpen a mi
irodalomtörténeteink is: Alving-Hasselberg és Tigerstedt 1200-nál, Hägg és OlssonAlgulin körülbelül 1100-nál húzza meg ezt a határt. Delblanc és Lönnroth
irodalomtörténete több szempontból közelíti meg a kérdést: az első kötet harmadik
fejezete a „Nemzetségi társadalom szövegvilága (kb. 800-1300)” címet viseli, a
negyedik fejezet pedig, amely már a középkori egyházi műfajokkal foglalkozik, 1150-et
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teszi meg kezdő dátumának.3 Ők tehát külön egységként kezelik a két, egymást jócskán
átfedő, témájában és jellegében ugyanakkor élesen elkülönülő irodalmat. A
kereszténység 1000 körüli felvétele fontos esemény a korszakok határának
szempontjából, hiszen a latinbetűs írás (mely hosszú ideig latin nyelvű is volt) ekkortól
kezdhetett hódítani, azonban legalább száz év kellett ahhoz, hogy a kereszténység
valamennyire megszilárduljon Svédországban. Ez indokolja tehát Hägg és OlssonAlgulin 1100-as évszámát. A két korábbi irodalomtörténet, Alving-Hasselberg és
Tigerstedt

azzal

magyarázza

óvatosságát,

hogy

„a

középkor

legfontosabb

kultúrahordozó intézménye, a katolikus egyház csupán ekkorra érte el a szervezettség
szintjét”,4 amikor tehát a vallás már igazán gyökeret vert (tehát például templomok
építésével, püspöki székhelyek kijelölésével stb.). Ez tehát az első hosszú, nehezen
kezelhető korszak körülbelüli vége. Annak elejét tekintve azonban még óvatosabbak az
irodalomtörténészek. Alving-Hasselberg például 11 oldalon keresztül mutatja be az
óizlandi irodalmat, leszögezve aztán, hogy bár ennek a kultúrkincsnek egy része
megegyezik azzal a kultúrával, amely a svédeké is volt ebben a korszakban, szövegei
azonban fenn nem maradtak. Abban megegyeznek az irodalomtörténetek, hogy ide más,
mint a rúnafeliratok, nem sorolhatóak – a törvények, amelyek a Delblanc-Lönnroth-féle
irodalomtörténet (amely természetesen már méreténél fogva is alkalmasabb a korszakok
másfajta, tematikusabb megközelítésére) bemutatásában ugyanennek a társadalomnak a
szövegei voltak, a többi könyvben a középkorral foglalkozó fejezetben kapnak helyet.
A középkort illetően kétféle megközelítés az uralkodó: vagy időben osztják azt fel
egy kora középkorra és egy késő középkorra (Tigerstedt és Hägg), vagy pedig
tematikusan, egyházi és világi, továbbá udvari és népi irodalmi művészetre (AlvingHasselberg, Olsson-Algulin). Delblanc-Lönnroth természetesen ebben az esetben is
témák szerint csoportosít, egyértelmű határok meghúzása nélkül, egy-egy nagyobb
fejezetet szentelve egyházinak és világinak egyaránt. A korszakon belüli határ
meghúzását, valamint a két elkülönített alkorszak tartalmát tekintve azonban nincsen
egyetértés Tigerstedt és Hägg között. Tigerstedt kora középkorát a törvények, a lovagi
költészet, valamint Birgitta tevékenysége alkotja, aki természetes módon, 1373-as
halálával egyszersmind le is zárja ezt a korszakot; de politikai magyarázatot is talál a
Folkung-nemzetség
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3

Deblanc-Lönnroth, p. 33., p. 57. Választásukat ugyanakkor nem indokolják meg.
„Först då hade i vårt land medeltidens viktigaste kulturbärande institution, den katolska kyrkan, nått
fram till organisatorisk stadga.” Alving-Hasselberg, p. 17. [Ford. A.I.]
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megalapításában. Tigerstedt tehát irodalmi és politikai okot is talál a korszak ilyetén
módon való kettéválasztására; sőt a politika a késő középkort is áthatja az ő
bemutatásában: a lovagregények, krónikák, valamint Thomas Simonsson (1380-1443)
strängnäsi püspök, az első, névről ismert, svéd nyelven alkotó költő, a Pomerániai Erik
ellen felkelő Engelbrekt Engelbrektssonról szóló szabadságverse, az Engelbrektsvisan
az ő értelmezésében lelki és politikai dimenzióval egyaránt rendelkezik: az, aki harcol
(Engelbrekt) és az, amiért harcol (szabadság) egyforma súlyt kap az értelmezésben.
Häggnél Birgitta már a következő korszakba, a késő középkorhoz kerül; az 1350-es
választóvonalat nem indokolja meg semmivel, csupán azt lehet feltételezni, hogy
Magnus Eriksson törvénykönyve, amelyet ekkortájt dolgoztak ki, képezi valamilyen
módon a logikai határvonalat. Az ő késő középkorát inkább a reneszánsz hatja át,
legalábbis olyan értelemben, hogy a korszak kultúrájának képviselői többek között a
reneszánsz Itáliában tanultak, illetve hogy Thomas Simonsson Engelbrektsvisan-ja nála
aktuálpolitikai jelleget nem, csupán privát lelkit kap – más módon ugyanis nem köti
Svédországhoz a reneszánszot.5 Mindazonáltal elképzelhető, hogy Hägg csupán az
európai irodalomba akarta ekképpen belehelyezni a svédet, pontosabban jelezni azt,
mennyire a periférián volt egykor Svédország. Hägg tehát csak látszólag nem politizál:
elemzéseiben ugyan nincsen jelen olyan mértékben a politika, megjegyzései,
következtetései ugyanakkor politikaiak: a jelen felsőbbrendűségét hangsúlyozzák.
Meglepő az a tematikus intermezzo, amit Tigerstedt iktat egyébként tisztán
kronológiai bemutatásába: a középkorról szóló rész után egy különálló fejezetet szentel
ugyanis az időben semmiképpen, és jellegében is csak nehezen elhelyezhető
népköltészetnek. Természetesen a többi irodalomtörténet is megemlékezik a
szóbeliségről és ezen belül a népköltészetről, de a többi fejezetbe, a kronologikus
bemutatásba ágyazva. Az a tény viszont, hogy Tigerstedt egy nem is elhanyagolható,
csaknem tizenhat oldalas, külön fejezetet szentel neki, és ezzel együtt a népmeséknek,
népmondáknak, népdaloknak, közmondásoknak, rejtvényes feladványoknak stb., az
irodalom fogalmának kiszélesítésére utal Tigerstedt részéről. Ő az, aki az
irodalomtörténészek közül romantikus irodalomszemléletről téve tanúbizonyságot,
beemeli a népköltészetet a magas irodalomba, tehát valójában kanonizálja is az
irodalomnak ezen ősi, feltérképezhetetlenül szerteágazó és hatalmas ágát – melyet az

5

Hägg, p. 55.
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írásbeliség elterjedése és az irodalom intézményesülése óta az irodalomtörténetek
hajlamosak voltak háttérbe szorítani.
Hogy

a

reformáció

korszaka

egy

különálló

korszak,

abban

mindegyik

irodalomtörténet megegyezik. Abban azonban már kevésbé, hogy mikortól is kell ezt a
korszakot számítani. A két régebbi irodalomtörténet, Alving-Hasselberg és Tigerstedt
számára egyértelmű, hogy ez nem lehet más, mint 1526: az Újtestamentum svéd
fordításának megjelenése; a periódus végét pedig a következő nagy, politikai korszak,
Svédország nagyhatalmi korszaka jelzi 1650 környékén. Az újabb irodalomtörténetek
azonban mást látnak kezdetnek. Bár Olsson-Algulin 1520-at ír fejezetcímében, a
szövegből kiderül, hogy valójában minden bizonnyal ugyanúgy 1523-ra gondol, mint
Delblanc-Lönnroth:6 a kalmari unió 1523-as felbomlása és ezzel együtt Gustav Vasa
trónra lépése jelzi a reformáció valódi kezdetét. A reformáció ugyanis Svédországban
felülről jövő „kezdeményezés” volt, tehát határozottan politikai esemény: DelblancLönnroth

és

Olsson-Algulin

számára

az
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megjelenésénél

irodalomtörténeti szempontból is korszakalkotóbb volt a megjelenést előfeltételező
fordítás, illetve az azt előfeltételező, fordításra való utasítás. A reformáció politikai
jellegét hangsúlyozza tehát ez a két irodalomtörténet, és ezzel együtt azt a tényt, hogy a
hatalom minden addiginál láthatóbb módon beleszólt a kultúra alakításába.
Még explicitebb módon emeli ki Hägg irodalomtörténete a kultúra politizálódását.
Az ő korszakhatára sem 1523, sem pedig 1526: ehelyett 1527-et választja kezdő
dátumának, arra való hivatkozással, hogy az ebben az évben június 16-án tartott
västeråsi országgyűlés történései minden másnál jelentősebb korszakváltást jelentettek:
Hogy valójában mi történt azon az egy hét hosszúságú gyűlésen, nem tudni. […] De a határozatok,
valamint az a döntés, mely megtörte az egyház addigi gazdasági és politikai hatalmát,
történelmünk legsúlyosabb kultúrkatasztrófájának kezdetét jelentette, és ugyanakkor kezdetét
annak, ami később mégiscsak modern értelemben vett svéd kultúrává és nemzetté vált.
A döntések értelmében tehát a király lett az egyház feje, és konfiskálhatta a püspökök,
székesegyházak és a kolostorok tulajdonait, megoszthatta a zsákmányt a nemességgel, valamint
hogy a lutheri tanokat olyan ütemben lehetett bevezetni, ahogy az a király érdekeinek megfelelt. A
gyakorlatban ez azt jelentette, hogy lassanként minden magasabb képzést kiirtottak. Iskolákat,
főiskolákat, tébolydákat és betegházakat zártak be, majd javaikat a tehetőseknek juttatták, melyek
közül a király saját családja volt az első helyen – ez a történelem legnagyobb ismert privatizációja.
A könyvtárakat széthordták, a könyveket pedig számlák mappájaként és lőfegyverek tölteteként
hasznosították újra. A képzett réteget kevés kivétellel letartóztatták, amennyiben nem menekültek
el még korábban. Szigorú cenzúrát vezettek be. Királyi ügy lett az, hogy a közvélemény mit
gondoljon az új ügyekről és problémákról. Az egyház az aktuális hivatalos igazság hirdetőjévé
vált.7

6

Delblanc-Lönnroth I., p. 140.
„Riktigt vad som hände under själva det veckolånga mötet är oklart. […] Men besluten, Västerås recess
och ordinantia, innebar början på den största kulturkatastrofen i vår historia och samtidigt startpunkten för
det som senare ändå skulle bli en svensk kultur och nation i modern mening.
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Hogy Gustav Vasa kevéssé volt barátja a kultúrának, azt a többi irodalomtörténet sem
hallgatja el, Hägghez képest azonban jóval finomabban fogalmazzák meg kritikájukat.8
Hägg számára tehát, aki mindezidáig tartózkodott a politikai olvasattól, a reformáció
végérvényesen bevezeti a politikai perspektívát az irodalom történetébe. Az
mindenesetre jól látható, hogy a két régebbi irodalomtörténet egy mű megjelenésétől
számítja a korszak kezdetét (és valójában ez az első olyan korszak, ahol ezt jogosan
tehetik meg), az újabb irodalomtörténetek azonban jelentősebbnek tartják a történelmi
eseményeket. Hägg számára ebben az esetben még a történelemnél is fontosabb a
politika, tehát nem egy puszta történelmi esemény, hanem a mögöttes, bármely korban
aktuális emberi szándék.
Kérdés azonban, hogy mit kell hozzászámítanunk a reformáció korszakához. Az a
reneszánsz, amely Hägg irodalomtörténetében már a reformáció előtti korszakban
bemutattatott, a többieknél még csak most következik: a két régebbi irodalomtörténet itt
ismét egyetértésben a reformáció korszakán belül tárgyalja. Olsson-Algulin a
következő, nagyhatalmi korszak kereteibe helyezi; Delblanc-Lönnroth pedig Henrik
Schück irodalomtörténész mintegy száz évvel korábbi tanulmányaira hivatkozva
mindkét verzió mellett teszi le a voksát, mondván: Gustav Vasa volt az, aki
megteremtette az új Svédországot és lehetővé tette az új vallással az egyén szabadságát;
tartalommal azonban Krisztina királynő és a nagyhatalmi korszak költői töltötték meg.9
A földrajzi periféria természetesen lehetetlenné tette, hogy bármely áramlat tiszta
formájában, egy valamennyire behatárolható időpontban érje el Svédországot, így nem
meglepő, hogy nincsen egyetértés az irodalomtörténetek között – az általános azonban
az, hogy minél későbbre próbálják datálni, és csupán Hägg talál neki helyet a 15.
században.

Besluten gick i sak ut på att kungen blev kyrkans överhuvud och fick konfiskera biskoparnas,
domkyrkornas och klostrens egendom och dela bytet med adeln samt att den lutherska läran kunde införas
i den takt som kungen fann lämpligt för sina syften. I praktiken innebar det att all högre bildning efter
hand utrotades. Skolor, högskolor, hospital och helgeandshus stängdes, och deras tillgångar delades ut till
de besuttna med kungens egen familj i spetsen i det största privatiseringsprojekt historien känner.
Biblioteken skingrades och böckerna återanvändes som pärmar till räkenskaper eller förladdningar till
skjutvapen. Med få undantag flydde eller fängslades det bildade skiktet. Rigorös censur infördes. Vad
opinionen skulle anse om nya problem blev en kunglig angelägenhet. Kyrkan blev ett organ för spridande
av dagens officiella sanning.” Hägg, p. 79. [Ford. A.I.]
8
Tigerstedt megy a legmesszebb, mondván: „Egyetlen svéd sem dúlta szét jobban a kultúrát, mint Gustav
Vasa.” („Ingen svensk man har varit en större kulturförstörare än Gustav Vasa.” p. 69. [Ford. A.I.]) A
többi irodalomtörténet inkább csak Gustav Vasa uralkodásának idején érezhető kulturális és oktatásbeli
visszaesést részletezi anélkül, hogy bemutatása túlzottan szubjektívvá válna.
9
Delblanc-Lönnroth I., pp. 134-135.
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Ha a reformáció bebizonyította, hogy a kultúra és a politika valamilyen módon
mindenképpen összefonódik, Svédország nagyhatalmi korszaka azt bizonyította be
végérvényesen, hogy a kultúra a politika szolgálatába állítható. A nagyhatalmi korszak
első megközelítésben történelmi-politikai terminus: azt a korszakot jelöli, amelyben
Svédország a harmincéves háborúban való részvételével és katonai sikereivel
nagyhatalmi státuszt vívott ki magának Európában. A politikai sikerek azonban
kulturális eredményeket is követeltek: egy magára valamit is adó nagyhatalom a 17.
századi Európában nem engedhette meg magának, hogy csak katonai fölénye legyen,
szellemi nem. Ehhez kellett tehát a kultúra – főként a nyelv, az irodalom és a tudomány
– segítsége. Ennek folyamata természetesen kétirányú volt: az Európát megjárt katonák
értékes könyveket vittek haza hadizsákmányként,10 a hatalom pedig gondoskodott arról,
hogy Svédország intellektuális szempontból is méltóvá váljon nagyhatalmi szerepére. A
történetíróknak új történelmek megírásával bizonyítaniuk kellett, hogy Svédország nagy
múltra tekinthet vissza, az irodalomnak és a nyelvtudománynak azt kellett
bebizonyítania, hogy a svéd nem csupán ősi, de kultúrnyelv is, a tudomány minden
területén pedig arról kellett meggyőzni az európai közönséget, hogy a svéd is művelt,
gondolkodó nép. Abban tehát, hogy ez a kor történelmi és irodalmi is egyaránt, az
irodalomtörténetek megegyeznek. Kezdőpontját tekintve azonban természetesen ezúttal
sincs egyetértés. A két idősebb irodalomtörténet irodalmi perspektívából közelíti meg a
kérdést: Alving-Hasselberg 1650-re teszi ezt a dátumot, azzal az indoklással, hogy
„ekkortól volt érezhető a kultúra területén is Svédország részvétele a harmincéves
háborúban”;11 Tigerstedt pedig két jelentős irodalmi mű, Georg Stiernhielm Hercules c.
eposzát és Skogekär Bergbo Thet swenska språketz klagemål c. költeményét figyelembe
véve 1658-ra teszi a nagyhatalmi korszak irodalmi kezdetét.12 Olsson-Algulin a
történelmi eseményekre koncentrál, amikor a harmincéves háború svéd szakaszára
gondolván 1630-tól datálja a korszak kezdetét, ők tehát a jelentősnek tekinthető
irodalmi események helyett politikai keretet adnak a kornak, egy-két fontos irodalmi mű
helyett több szerző együttes tevékenységére irányítják a figyelmet. Delblanc-Lönnroth
és Hägg nem jelöl ki kezdőpontot – Delblanc-Lönnroth korábbi gyakorlatukkal
összhangban témákra bontva mutatják be az irodalmi és kulturális életet, ám
Stiernhielmnek egy önálló fejezetet szentelnek. Hägg irodalomtörténetében pedig a
10

Frängsmyr I., p. 70.
„[…] verkningarna av Sveriges deltagande i trettioåriga kriget börjar göra sig gällande även på
kulturlivets område.” Alving-Hasselberg, p. 45. [Ford. A.I.]
12
Tigerstedt, p. 89.
11
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reformáció és a nagyhatalmi korszak egyetlen fejezetté nő össze: hogy különálló
korszaknak tekinti ő is, az a fejezet címéből kiderül, logikailag azonban egybekapcsolja
azzal a reformációval, amelyről korábban Gustav Vasa ténykedése nyomán olyan
indulattal nyilatkozott.
Az Alving-Hasselberg-féle irodalomtörténetben a nagyhatalmi korszak után
következő, „A 18. század” címet viselő fejezet az általános európai irodalmi
áramlatokkal foglalkozik, ez tehát a svéd irodalom korszakolásába nem szól bele. A
nagyhatalmi korszak végét, illetve az utána következő periódust tekintve azonban még
kisebb az egyetértés az irodalomtörténetek között. Szokás szerint ezúttal is Tigerstedt a
legkonkrétabb, és a leginkább irodalomközpontú: a nagyhatalmi korszakot a következő
korszak kezdete váltja fel, melyet Olof von Dalin Spectator által inspirált folyóiratának,
a Then Swänska Argusnak az 1732-es első megjelenése fémjelez, és amelynek a
„felvilágosodás” megnevezést adja. Tigerstedt számára tehát a korszakhatárok éppolyan
egyértelműek, mint a korszakok tartalma. Közel sem ilyen konkrét azonban a többi
irodalomtörténet. Alving-Hasselberg a nagyhatalmi korszak és a romantika közötti
periódust két (történelmi) részre osztja fel: az egyik a szabadság korszaka (frihetstiden,
az abszolút királyi hatalom 1719-ben, törvényben szabályozott megszűnésére utalva,
1718 és 1772 közé illesztve), a másik pedig a gusztaviánius korszak (gustavianska
tiden) 1772 és 1809 között. A gusztaviánus korszakot irodalmi szempontból is meg
lehet közelíteni, leginkább a kultúráért és a francia műveltségért rajongó III. Gusztáv
révén – az ő uralkodása tehát nagyon erősen meghatározta az ország kulturális életét. Ez
a történelmi felosztás ugyanakkor az Alving-Hasselberg-féle irodalomtörténetben okoz
némi kényelmetlenséget: az egyik nagy név, Carl Michael Bellman, például a
frihetstiden korszakában kap helyet, holott III. Gusztávtól való anyagi függése és
irodalmi tevékenységei miatt akár a gusztaviánus korszakban is helyet kaphatott volna.
Ugyanezt a felosztást követi Hägg, csak éppen egyetlen fejezetben egyesítve őket – a
felvilágosodás mint eszmeáramlat tehát nem a korszak megjelölésére szolgál az ő
esetükben, az ő megközelítésükben nem ebből indul ki az irodalmi korszak, hanem
csupán egy többé-kevésbé intenzíven jelenlévő eszmerendszerként szolgál, amelyre a
különböző történelmi korokat a bennük rejlő svéd sajátosságok alapján fel lehet építeni.
Olsson-Algulin semmit sem bízva a véletlenre gyakorlatilag mindent beleír a
fejezetcímbe (Felvilágosodás – rokokó, klasszicizmus és korai romantika. A szabadság
korszaka és a gusztaviánus korszak), amelyben tehát az irodalmi, kulturális és
történelmi megközelítésmód egyaránt helyet kap. Végül pedig Delblanc-Lönnroth
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részben történelmi megközelítést használ: első kötete a szabadság korszakának 1718-as
beköszöntével ér véget, amely tehát a történelmi aspektus hangsúlyozása, második
kötetének fejezeteit azonban, a korszak irodalmi társaságaira és irodalmi nagyságaira
koncentrálva, főként az irodalmi szempontú felosztás hatja át.13
A romantika korszakának tekintetében viszonylagos egyetértés uralkodik. A mindig
pontos datálásra törekvő Tigerstedt, illetve Olsson-Algulin egyformán 1809 és 1830
közé helyezi a romantika fő korszakát; ez a választás, legalábbis ami a kezdőpontját
illeti, történelmi és irodalmi egyaránt. A számos történelmi esemény közül Finnország
elvesztése volt az, amely a legjelentősebb volt irodalmi szempontból is: megnyitotta a
gátat az addig is jelen lévő, ám sokkal csendesebb formában ható romantikus áramlatok
előtt – a történelem tehát indukálta az irodalmi változást. Alving-Hasselberg sem tér el
ettől radikálisan; konkrét kezdőpontot ugyan nem említ, ám az 1810-30 közötti
időszakot irodalmi aranykornak nevezi.14 Ez a megközelítésmód inkább az irodalmi
perspektívára koncentrál. Szintén irodalmi megközelítést használ Delblanc-Lönnroth,
ám még kevésbé konkrét évszámokkal: a romantikus áramlatok határozottabb
előretörését azonban 1803-tól kezdve datálja.15 Hägg ezúttal is a legkülöncebb az öt
irodalomtörténész közül: bemutatásában a romantikát és a következő, realistának
tekintett korszakot egy fejezetben, Romantika és romantikus realizmus címszó alatt
1809-től 1870-ig tárgyalja. A két korszak egybefogásával Hägg valószínűleg inkább az
irodalmi nyilvánosság kialakulását kívánja hangsúlyozni, semmint a történelmi-irodalmi
eseményeket és hatásokat. Hägg ilyen módon nem talál olyan „végpontot” a romantika
aranykora számára, ami a többi irodalomtörténetből többé-kevésbé konkrétan
kiolvasható. Vagy talán helyesebb lenne ebben az esetben fordulópontot mondani:
Tigerstedt olvasatában az Aftonbladet nevű napilap 1830-as első megjelenése egy
egészen újfajta olvasóközönség kifejlődését vonta maga után, egy olyan közönségét,
amely már sokkal közelebb került a nyilvánossághoz, mint bármikor korábban.16 Egyre
nagyobb teret kap a próza, és bár a romantikus áramlatok még mindig élnek, egyre
nagyobb az igény a realista ábrázolásra. Ezért kerülnek az 1830-as évek már egy
következő fejezetbe az irodalomtörténetekben – Delblanc-Lönnroth esetében a 30-as
évekkel már új kötet is kezdődik. A romantika mindazonáltal az irodalomtörténetek
13

Ekképpen külön fejezetet kap például a Tankebyggarorden, Swedenborg és Linné, Bellman, a színházi
élet stb.
14
Alving-Hasselberg, p. 133.
15
Delblanc-Lönnroth II., p. 181.
16
Tigerstedt, p. 282.
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megítélésében fontos korszak, amely leginkább a két idősebb irodalomtörténet esetében
figyelhető meg: egy körülbelül húszéves periódus foglalja el mindkét irodalomtörténet
terjedelmének több mint egytizedét. A romantika nagy korszakának irodalomtörténeti
értékelése, legalábbis a mennyiséget tekintve, a fiatalabb kiadású Olsson-Algulinnál
már csökkent valamelyest, de továbbra is 10% körüli.17
Hasonlóan jelentős korszak az irodalomtörténetek szerint a romantika és realizmus
után következő korszak, melyet Tigerstedt irodalmi perspektívája 1879-re, Strindberg
Röda rummet c. regényének megjelenésére datál, a modern svéd irodalom kezdetének
jelölve ki ezt az évszámot.18 Ehhez a véleményhez a pontos dátumok iránt Tigerstedtnél
kisebb vonzalmat érző Olsson-Algulin is csatlakozik.19 Ezt a véleményt osztja AlvingHasselberg is, ki is szélesítve ugyanakkor a perspektívát, mondván: „Strindberg-jel
kezdődik irodalmunk történetének modern korszaka.”20 Évszámhoz ugyanakkor nem
köti ezt a modern korszakot: a Röda rummet nem a legelső műve Strindbergnek,
megjelenésének dátumát pedig nem írja le konkrétan, csupán sejteni engedi, hogy
valamikor a 70-80-as évek fordulóján jelent meg – azt azonban ő is kiemeli, hogy
fordulópontként

szolgáló,

nagy

jelentőségű

regény.21

Alving-Hasselberg

irodalomtörténetének egyébként ez az utolsó nagy fejezete, mely a könyv csaknem felét
elfoglalja. Bár azt nem állítja, hogy ennek a 60-70 évnek az irodalma, amelyet az
irodalomtörténet hátralévő lapjain mutat be, bármennyire is egységes volna, a
felosztással ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy Strindberg centrális alak a svéd
irodalomban: az ő megjelenése után már semmi sem lesz olyan, mint azelőtt. Kevésbé
explicit módon, de mégis egyértelműen jelzi Delblanc-Lönnroth a Röda rummet
jelentőségét azáltal, hogy egy alfejezetet szentel neki.22 Hägg azonban szokásához híven
nem áll be ebbe a sorba. A regényre elsősorban Strindberg pályájának
fordulópontjaként

tekint,23

és

csupán

másodsorban

„mérföldkő

a

svéd

kultúrtörténetben”.24 De ez az irodalomtörténészi egyetértés így is nyilvánvalóvá teszi,
hogy Strindberg általában, Röda rummet című regénye pedig különösen új korszakot

17

Ld. Függelék, IV. melléklet
Tigerstedt, p. 337.
19
Olsson-Algulin, p. 289.
20
„Med Strindberg börjar den moderna tiden i vår litteraturs historia.” Alving-Hasselberg, p. 236. [Ford.
A.I.]
21
Alving-Hasselberg, pp. 239-240.
22
Delblanc-Lönnroth III., pp. 222-224. Egy korábbi fejezetüknek ebben a kötetben pedig ezt a címet
adták: A regény útja a Röda rummet-ig (pp. 53-88.).
23
Hägg, p. 311.
24
„[…] en milstolpe i svensk kulturhistoria.” Hägg, pp. 312-313. [Ford. A.I.]
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jelez a svéd irodalom történetében. Ezen új korszak jelentőségét megerősíti az a tény,
hogy a dán és norvég irodalomban jelentkező új áramlatok, melyeket összefoglaló
néven modern áttörésnek nevez az irodalomtörténet, és amelyhez bizonyos értelemben
Svédország is csatlakozott, az első olyan korszak, amelyben a skandináv irodalom
határozottan belép az európai irodalom vérkeringésébe, sőt: befolyásolni képes azt. A
világ érdeklődni kezd a skandináv irodalom iránt; és, mint Hägg is megjegyzi, az
irodalom sosem volt „összskandinávabb”, mint éppen ebben az időszakban.25
Ennek a korszaknak a végpontját tekintve már kisebb egyetértés mutatkozik. AlvingHasselberg számára, mint említettük, a korszak a saját irodalomtörténete végéig, azaz
körülbelül az 1950-es évek közepéig kitart: A modern irodalom című fejezet az utolsó a
könyvben. Legkorábbra Olsson-Algulin teszi, az 1909-es általános sztrájkkal
történelmi-politikai végpontot találva a Strindberg-féle korszaknak, illetve kezdőpontot
az új, modernista áramlatoknak; bár azt ő maga is elismeri, hogy ez a határvonal nem
olyan egyértelmű, mint a Röda rummet fémjelezte 1879.26 Hägg számára az első
világháború kitörése és a második világháború vége képez egy olyan időszakot, amely
egységesen értelmezhető irodalmat hozott létre: ez a bő harminc év, írja, olyan
változásokat hozott, amelyek a reformáció vagy a francia forradalom okozta
változásokkal vethetők össze.27 Szintén történelmi-politikai határvonalat talál az 1919es évvel Tigerstedt, mondván: a versailles-i béke alapvetően és végérvényesen
megváltoztatta Európa arculatát – ő maga is elismeri azonban, hogy ez a korszakolás
jobb híján történik, hiszen a modernizmus első, nagyon is határozott jelei már Pär
Lagerkvist Ordkonst och bildkonst-jával 1913-ban mutatkoznak, illetve Edith Södergran
1916-os debütálásával – de a századforduló irodalmi áramlatai sem csengtek le
egyhamar.28 Tigerstedt alighanem úgy látja, hogy egy olyan korszak kezdetét, amely
irodalmát tekintve ennyire sokszínű, mint a modernizmus, legjobb lesz valamifajta
történelmi évszámhoz kötni – akármennyire is kedveli egyébként ő maga az irodalmi
perspektívát. Delblanc-Lönnroth kötetfelosztásába valószínűleg a praktikum is beleszól,
ám az, hogy a negyedik kötet az 1890-1920 közötti irodalmat tárgyalja, szintén
elsősorban politikai eseményekre látszik támaszkodni.
Az ezt követő korszak azonban veszélyesen közel van az irodalomtörténetek saját
korához – a periodizáció eddig is nehéz volt, az egyre csökkenő időbeli perspektíva
25

Hägg, p. 303.
Olsson-Algulin, p. 289.
27
Hägg, p. 411.
28
Tigerstedt, p. 337.
26
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pedig csaknem lehetetlenné teszi a határok megállapítását. Alving-Hasselberg, mint
említettük, már az 1880-as éveknél feladja. A nála csak kicsit fiatalabb Tigerstedt 1919
után már csak egy korszakot tárgyal: a csaknem a saját koráig, 1959-ig terjedő
időszakot, egyfajta bocsánatkérő, bemutatást sejtető Négy évtized címmel. A jóval
fiatalabb Hägg sem aprózza el: a két háború által körülölelt korszakot már csak egy
követi, amely A jóléti államtól az információs társadalomig mutatja be a svéd
irodalmat. Hasonló értékelést sejtet Delblanc-Lönnroth utolsó két kötetének beosztása,
az 1920-1950 közötti Modernisták és munkásköltők, valamint az 1950-1985 közötti, A
média korának irodalma című utolsó kötet. A legbátrabb mindannyiuk közül OlssonAlgulin: ők az 1945-1965 közötti Modernista aranykor és háború utáni pesszimizmus
számára is külön fejezetet adtak, valamint az 1965-től kezdődő (és egészen az írók
jelenéig, a 90-es évek közepéig kitartó) korszak számára is (Baloldali elkötelezettségtől
a kulturális neokonzervativizmusig).
Az irodalomtörténeteket elemezve azt láthatjuk, hogy a korszakolás csupán részben
alapszik a hagyományon: az irodalomtörténet felfogása nagyon is individuális. Az
időben egymáshoz közel lévő Tigerstedt és Alving-Hasselberg ugyan bizonyos
értelemben közel vannak egymáshoz felfogásban is, már amennyiben gyakrabban
választanak irodalmi határvonalat a történelmi-politikai helyett – ami viszont a három
későbbi irodalomtörténet esetében a jellemzőbb. A pontos dátumok meghatározása
azonban csupán Tigerstedt számára tűnik igazán fontosnak (és általában lehetségesnek),
míg a többiek lehetőség szerint elkerülik az ilyesmit. Delblanc-Lönnroth már a
többkötetes könyv adta egészen másféle lehetőségek miatt is inkább a tematikára,
semmint a szigorú kronológiára kívánja helyezni a hangsúlyt. Az irodalomtörténet-írás
individualitása azonban legjobban Hägg könyvében mutatkozik meg: az ő értékelése az
esetek nagy részében határozottabban eltér a másik négy könyvétől, mint azok
egymástól. Talán nem elhanyagolható körülmény, hogy ez az egyetlen irodalomtörténet
az előbbiekben elemzett öt közül, amely csupán egyetlen formában létezik: négy
kiadása is van ugyan, ezek azonban változatlanok, a kézirat nem esett át két kiadás
között átdolgozáson.

141

3. Az irodalomtörténetek és a szerzők
Az előzőekben megvizsgáltuk a korszakolás problematikáját; most egy valamivel
személyesebb

műfaj

következik:

a

szerzők

irodalomtörténeti

jelenlétének

megvizsgálása.29 A statisztikákból azt látjuk, hogy Strindberg általában olyan fölénnyel
vezet az irodalomtörténetekben, hogy leginkább meglepetésként hat, hogy Tigerstedtnél
nem ez a helyzet: ha alig egy oldallal is, de megelőzi őt a nemzeti romantikus Esaias
Tegnér. Tegnérnek ez a népszerűsége még a régi, klasszikus irodalomtörténetekből való
maradvány: Lars Brink könyvének függelékéből kiderül, hogy Tegnér mind az 1907-es,
1908-as, 1929-es és 1935-ös irodalomtörténetekben is a legnagyobb helyet foglalja el,
valamint az 1890 és 1968 közötti hét irodalmi antológiában is a legutolsó, 1968-as
kiadású munka kivételével mindenhol az első helyen van.30 Strindberg helyezése
ugyanitt váltakozó; legjobb eredményét Mjöberg 1929-es irodalomtörténetében éri el,
ahol Tegnér kénytelen megosztani vele az elsőséget, az antológiákban pedig éppen az
1968-as munkában szerzi meg az első helyet. Az, hogy Strindberg kevésbé van jelen az
olyan munkákban, amelyek még életében készültek, nem meglepő – viszont amint
kellően nagy távolságra kerültünk életétől, nagyjából egy időpontban megtörténik a
trónváltás. Az általunk vizsgált irodalomtörténetek közül kettő készült ebben az
átmeneti időszakban, de míg Alving-Hasselberg egyértelműen Strindbergnek adja az
elsőséget, addig Tigerstedt még a régebbi hagyományhoz hűen a korábbi
közönségkedvenc Tegnért tárgyalja alaposabban.
Mindebből levonható az a következtetés, hogy egy adott korszak svéd
irodalomtörténetei egységesek annak tekintetében, hogy ki a svéd irodalom
legfontosabb alakja; a trónváltás pedig meglehetősen lassan következik be. A műfaj is
döntő lehet ebből a szempontból: Tegnér elsősorban költő, a költészet pedig az általunk
tárgyalt időszak előtt volt igazán nagy hatású; témái pedig, a nemzet és a dicső múlt
nem csupán vesztettek aktualitásukból az évtizedek folyamán, de a 20. század
eseményei következtében kifejezetten veszélyesek is lettek. Strindberg olyan sok
műfajban (és műnemben) alkotott, hogy roppant munkásságában a posztmodern által
fémjelzett korban gyakorlatilag bárki találhat magának kedvére valót – ráadásul nem
csupán a munkássága, de személyisége is eléggé színes ahhoz, hogy a média korában
érdekes legyen. Túl könnyű helyzete persze azért nincsen: a feminizmust normaszintre
29
30

Az adatok a szerzőkről szóló oldalak számát mutatják. Ld. Függelék, V. melléklet, 1-5.
Brink, Bilaga 3d, 5.
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emelő svéd társadalomban igazán nem kell sok, hogy nőgyűlölőnek kiáltsák ki bizonyos
művei, például a Fadren vagy a Le plaidoyer d’un fou alapján. Strindberg ennek
ellenére él és virul, az irodalomtörténetben ugyanúgy, mint a könyvkiadásban és a
köztudatban, ha mással nem, nyelvezetével hódítva meg az olvasóközönséget.31
Tegnérrel szemben mellette szól az is, hogy az egyre táguló, globalizálódó
társadalomban ő az, aki megtestesíti a svéd irodalmat a világirodalomban: a romantikus
Tegnérnek erre már csak azért sem lehetett esélye, mert működésének idején a svéd
irodalom és nyelv egyaránt meglehetősen ismeretlen volt, Strindberg viszont a dán és a
norvég írók által felkorbácsolt hullámon érkezett meg a világirodalomba. A skandináv
nyelvek e pár évtized leforgása alatt pedig valóban irodalmi nyelvvé váltak ekképpen. A
trónfosztás tehát azért jöhetett létre, mert egy korszakváltás következett el nem csupán a
svéd, de az egész világ társadalmában, amelyben a Tegnér-féle nemzeti elkötelezettség
nem divatos téma többé, a Strindberg-féle figyelemfelkeltő személyiség viszont szinte
már követelmény a sikerhez. Ezt a megállapítást látszik alátámasztani az a tény is, hogy
az összesített lista harmadik helyezettje, a Tegnértől alig lemaradt Almqvist
Strindberghez hasonlóan sokszínű, vitára és kutatásra alkalmas életművel és
személyiséggel rendelkezett. Ő az, aki – mint később látni fogjuk – több szempontból is
erősen él a mai svéd ember emlékezetében; irodalomtörténeti preferálása tehát a
legkevésbé sem a véletlen műve.
Ami a régi hős Tegnér helyezéseit illeti a másik négy irodalomtörténetben, csupán a
lázadó Häggnél nincsen benne a legjobb háromban: a kilencedik helyre sorolja. De a
tendencia jól látható a másik két újabb irodalomtörténet, Delblanc-Lönnroth és OlssonAlgulin esetében, hogy a terjedelmi távolság már jóval nagyobb a vezető Strindberg és
Tegnér között, mint Alving-Hasselberg és Tigerstedt esetében: Tigerstedtnél, mint
láttuk, alig egy oldallal Tegnér bizonyult jobbnak, de Alving-Hasselbergnél is csupán
alig két oldal volt Strindberg előnye. Az újabb irodalomtörténetekben azonban
Strindberg 2-3-szoros terjedelmet kap Tegnérhez képest; vagyis hiába Tegnér relatíve
továbbra is jó helyezése, Strindberg elsősége megkérdőjelezhetetlen – és lehengerlő.
Tigerstedt konzervativizmusa egyéb tekintetben is megmutatkozik. Összesített
húszas listáján a legfiatalabb szerző az 1864-es születésű Karlfeldt, 1940-es halálozási
évével pedig Heidenstam az, aki a legközelebb esik Tigerstedt saját korához.
Legfrissebb kiadását tekintve (1965) Alving-Hasselberg idősebb az 1971-es

31

Vö. Hägg, p. 311., p. 313.

143

Tigerstedtnél, ő azonban bátrabban válogat a saját korából, összesített listáján pedig
Lagerkvist

és

Martinson

személyében

ketten

is

vannak

olyanok,

akik

az

irodalomtörténet írása és kiadása idején még éltek. Bár arra természetesen emlékeznünk
kell, hogy első kiadását tekintve viszont Tigerstedt az idősebb, de az általunk vizsgált
1971-es kiadás átesett egy átdolgozáson, vagyis ezen idő alatt a súlypontok és az
arányok is eltolódhattak – annyira azonban nem, hogy Tigerstedt irodalomtörténete
levetkőzhette volna konzervativizmusát.
Alving-Hasselberghez hasonlóan modernek az újabb irodalomtörténetek is, már
amennyiben mindegyik irodalomtörténet legjobb húsz szerzője között van olyan, aki a
könyv kiadása (illetve írása) idején még élt. Delblanc-Lönnrothnál kettő is (Lundkvist
és Lo-Johansson; Olsson-Algulinnál csak Lundkvist, aki az irodalomtörténet 1991-es
átdolgozott kiadásának évében halt meg); Häggnél csupán Jersild, ez azonban DelblancLönnroth két, illetve Olsson-Algulin egy választásához képest is feltűnően merész.
Amíg ugyanis Lundkvist (szül. 1906) és Lo-Johansson (szül. 1901) már a nagy öregek
közé tartoztak 1989-ben, az ötödik kötet kiadása idején (főként ebben a kötetben
foglalkoznak mindkettejükkel részletesebben), addig Hägg rangsorának 17. helyezett
Jersildje mindössze hatvanegy éves volt az irodalomtörténet megjelenésekor. AlvingHasselberg mindenesetre Häggen is túltesz: az ő 17. helyezett Martinsonja az 1963-as
átdolgozott kiadás évében mindössze ötvenkilenc éves volt (a másik, akkor még élő író,
Lagerkvist 72). Hogy Hägg választása mennyiben bizonyul telitalálatnak, egyelőre nem
tudni,

a

fiatalabb

irodalomtörténetek

statisztikáit

figyelembe

véve

azonban

megállapítható, hogy Alving-Hasselberg jó lóra tett mindkét kortárs szerzőjével: mind
Lagerkvistet, mind Martinsont meglehetősen nagy terjedelemben tárgyalják a későbbi
irodalomtörténetek is. Ebben az összefüggésben említésre méltó, hogy mindketten
kaptak Nobel-díjat: Lagerkvist még 1951-ben, tehát Alving-Hasselberg megjelenése
előtt, Martinson viszont jóval utána, 1974-ben.
Érdemes megnézni, milyen képet ad a svéd irodalom történetéről az öt
irodalomtörténet

húszas

szerzői

listáinak

összesítése.32

Mint

látjuk,

az

irodalomtörténészek az összesített listán összesen harmincöt szerzőt tartanak a
legfontosabbnak; ami az individuális eltérések ellenére is viszonylag egységes képet ad.
Ez a relatíve alacsony szerzői létszám meglepő lehet egy olyan országban, amelynek
közoktatásában éppen ezekben az évtizedekben nincsen közös irodalmi kánon;

32
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valaminek tehát mégis kell lennie, ami miatt ilyen viszonylag nagy az egyetértés az
irodalomtörténetek

preferenciáit

tekintve.

Hét

szerző

szerepel

mind

az

öt

irodalomtörténet húsz legfontosabb írója között, kilencen vannak pedig azok, akik csak
egy-egy irodalomtörténet legjobbjai között kaptak helyet. Ez a kilenc szerző majdnem
egységesen oszlik meg az öt irodalomtörténet között: csupán Alving-Hasselberg tárgyal
nagy terjedelemben egyetlen olyan írót (Sjöberg), akit a többiek sokkal kevésbé
favorizálnak, a másik négy irodalomtörténet 2-2 efféle szerzővel rendelkezik a legjobb
húszban. Ez továbbra is azt a tényt erősíti, hogy az irodalomtörténetek között nincsen
igazán komoly eltérés: a svéd irodalomtörténeti hagyomány lassú változásra van
berendezkedve.
Egy fontos szempont van, amit tulajdonképpen egyik irodalomtörténet sem emel ki,
nem problematizál különösebben: jelesül azt, hogy a svéd irodalom nem csupán a
svédországi, de a finnországi svéd nyelvű irodalmat is jelenti. Az általunk vizsgált
irodalomtörténetek úgy kezelik a Finnországban svéd nyelven tevékenykedő írókat és
munkásságukat, mint a svéd irodalom szerves részét. A helyzet azonban korántsem
egyértelmű: a finnországi svéd írókra a finn irodalomtörténet is igényt tart,33 egy másik
felfogás szerint pedig a finnországi svéd irodalom a svédországi svéd és a finnországi
finn irodalomtól is világosan elkülöníthető.34 A helyzet problematizálatlansága olyasmit
sugall, mintha a svédországi svéd irodalomtörténészek számára nem létezne földrajzipolitikai határ Svédország és a svéd Finnország között, egyfajta, határokon átívelő
nemzetszemléletet alkalmazva az irodalomtörténet-írásban.

4. A diakrón kánon szinkrón szempontból
Mindezek nyomán érdemes megnézni az összesített listát egy másik, szinkrón
szempontból is. Ekképpen megállapíthatjuk, hogy az összesített lista legjobb tíz
szerzője általában az igazán régiek közül kerül ki: a két legfiatalabb szerző az a
33

Ld. Laitinen, Kai: A finn irodalom története. Budapest: Gondolat, 1981.
Ennek konkrét kifejeződése a legutóbbi időkben a Finlands svenska litteraturhistoria című kétkötetes
irodalomtörténeti munka (Helsingfors ; Stockholm : Svenska litteratursällsk. i Finland ; Atlantis, 19992000; red. Rainer Knapas; Michel Ekman), de Lars Huldén, Jarl Gallén, Olof Enckell és Erik Ekelund
szerkesztésében 1968-69-ben is kiadásra került egy szintén kétkötetes, Finlands svenska litteratur című
irodalomtörténeti munka Helsinkiben; 1917-ben pedig szintén Finlands svenska litteratur címen Ruth
Hedvall tollából.
34
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Strindberg és Lagerlöf, akik manapság a klasszikus svéd irodalom arcát jelentik a
világirodalomban; a többiek két kivétellel a sokszínű 19. században éltek és alkottak.
Az egyik kivétel, Bellman, jelenléte nem kifejezetten meglepő a legjobbak között: a
könnyed és humoros „kocsma-költő” egyfajta 18. századi popsztárnak is beillik.35 Az ő
személyét és munkásságát a romantikusok emelték kánoni rangra, népszerűsége pedig
mind a mai napig fennmaradt; alighanem azért is, mert annyira egyedi, a felvilágosodás
eszméitől látszólag kevéssé érintett szerző volt a felvilágosodás korában. Az a tény,
hogy nem csupán verseket, hanem ezekkel együtt dalokat is írt, tehát alkotásai egy
másik művészeti ág révén is hagyományozódhattak, tovább erősíthette kanonikus
pozícióját a muzikális Svédországban. Komplikáltabb azonban a másik idősebb költő,
Georg Stiernhielm esete. Gyanítható, hogy masszív irodalomtörténeti jelenléte inkább
az irodalomtörténeti hagyománynak való áldozás, semmint az utókor szeretetének és az
ösztönösen fakadó népszerűség kifejeződése. Stiernhielm, a nagyhatalmi korszak
költője mindent megtett azért, hogy az irodalomtörténetek bőbeszédűen emlékezzenek
meg róla, hiszen antik metrumokban szerzett költeményei a hatalom számára kívánatos
propaganda voltak annak bizonyítására, hogy a svéd is kultúrnyelv, ebbéli
tevékenységével pedig kétségtelenül rászolgált arra, hogy a „svéd költészet atyjának”
tekintsék. A jelen könyvkiadása azonban mostohán bánik vele: az 1960-2012-ig tartó
időszakban mindössze 19 könyvet adtak ki, amely műveit tartalmazza, vagy ami róla
szól – összehasonlításképpen ez a szám Strindberg esetében 912, Almqvist esetében
198, Bellman esetében pedig 180.36 Ez tehát minden bizonnyal azt kell, hogy jelentse,
hogy néhány kutatótól eltekintve kevesen foglalkoznak a „svéd költészet atyjának”
személyével és munkásságával, és a tisztelet, amely alakját körülveszi, csupán a
hagyománytisztelő irodalomtörténetekben adja meg Stiernhielmnek irodalomtörténeti
jogos jussát. A régi irodalomtörténetek legkedveltebb szerzője, Tegnér presztízsvesztése
itt is mérhető: az általunk tárgyalt időszakban csupán 85 könyv jelent meg tőle vagy
róla, amely szám Almqvisttól és Bellmantól is elmarad – nem is beszélve Strindbergről.

35

Vö. Csatlós János, Utószó, In: Bellman, Carl Michael: Fredman episztolái és dalai. Budapest:
Századvég Kiadó, 1993., p. 307.
36
A statisztika a svéd Királyi Könyvtár online katalógusa alapján készült, forrás: http://www.kb.se,
olvasva: 2013-08-18. A statisztika nem tartalmazza a sokszerzős antológiákat, nem tartalmazza továbbá a
kottákat (amelyeket a Függelék VII. számú mellékletében található statisztikában viszont feltüntettünk).
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5. A szinkrón kánonok
Ha régi, klasszikus szerzőket és műveket kell felsorolnunk egy ország irodalmából,
alighanem könnyebb dolgunk van, mint ha a jelen valódi nagyjait szeretnénk sorra
venni. A diakrón kánonok, mint láttuk, viszonylagosan állandóak; számos nagy név
bevésődik az emberek emlékezetébe. Nehezebb dolgunk van azonban, ha a saját
korunkról kell döntenünk. Ki számít nagy szerzőnek, mely művekre fogunk emlékezni
évtizedek múlva is – és melyek csupán divathullámok? A kortárs irodalom
megítélésében, az értékes művek kiválasztásában ugyanúgy közreműködnie kell egy
intézménynek, miképpen az elmúlt korok irodalmának meghatározásában. Ám a jelen
irodalma nem kerül be az irodalomtörténetbe – legalábbis nem egy-két év távlatából.
Azonban a folyamatos könyváradatból mégiscsak ki kell emelni azokat, amelyek
méltóak a művelt ember figyelmére, értékelni kell azokat, akik valamilyen szempontból
figyelemreméltót hoztak létre. A jelen irodalmában többnyire a különféle irodalmi díjak
segítenek orientálódni: akik díjat kapnak, vagy akár csupán jelölést egy rangos díjra,
azoknak bizony unikális lehetőség adatik meg arra, hogy később is emlékezzenek rájuk.
Természetesen egyáltalán nem biztos, hogy végül valóban fennmarad a nevük, az
esélyük ugyanakkor kétségtelenül megvan rá.
Az efféle szinkrón kánonokat mindig a legkockázatosabb tanulmányozni, mivel a
vizsgált korszak lényegében egyenlő a vizsgáló korszakával – azonban nem kevésbé
fontos tanulmányozni, mint a diakrón kánont. A szinkrón kánonok ugyanis a
konzervatív és nehézkes mozgású irodalomtörténeteknél jóval többet árulnak el az adott
korszak társadalmi normáiról; mivel azonban ez a sok információ olyan sok, hogy el
lehet veszni benne, különösen fontos, hogy minél több szempontból vizsgáljuk meg
azokat, a társadalom lehető legtöbb szegletét figyelembe véve.
Irodalmi díjból, mint minden más díjból, természetesen sok és sokféle van, változó
presztízzsel. Maguk a díjak is rendelkeznek egyfajta kánonnal, amelynek az egyik
csúcsát a Nobel-díj jelenti; egy igazi nagy presztízzsel rendelkező irodalmi díj elnyerése
jelzi azt, hogy az adott szerző adott műve valóban olvasásra méltó. Természetesen
vannak a svédeknek „hazai” díjai is, amelyek keretein belül svéd nyelvű szerzőket és
műveket emelnek ki a szövegtengerből. A jelentősebbek közé sorolható az Ivar LoJohansson nevét viselő, 330.000 svéd korona díjazással járó, 1991 óta kiosztásra kerülő
és zsűrijében a Svéd Akadémiát is a sorai között tudó Ivar Lo-Johanssons personliga
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pris,37 az 1944-ben alapított, jelenleg 30.000 svéd koronával járó és elsősorban fiatalabb
szerzőknek odaítélt Svenska Dagbladets Litteraturpris,38 valamint a mind pénzbeli
nagyságát és korát tekintve is tiszteletreméltó De Nios Stora Pris (melyet 1916 óta oszt
ki a Samfundet De Nio nevű irodalmi társaság, elég nagy, 300.000 svéd koronás
összeget ítélve a győztesnek39). Látható tehát, hogy egy díj rangossá válásához
elengedhetetlen, hogy egy jelentős intézmény (szerző, irodalmi társaság, folyóirat)
álljon mögötte, jelentős pénzösszeggel járjon vagy korát tekintve tekintsen nagy
hagyományokra – minél több feltétel teljesül ezekből, annál jobb, annál hitelesebb az
adott díj és annál nagyobb irodalmi rangra képes emelni díjazott szerzőit.
Az ok, ami miatt mi mégsem a fenti elismerések valamelyikét vizsgáljuk meg
közelebbről, hanem a számos más svéd irodalmi díjhoz képest igen fiatal és közel sem a
legnagyobb összegű pénzdíjjal járó Augustprisetet, azaz August-díjat, két okra
vezethető vissza. Az egyik ok az, hogy a televízió, rádió, újságok és az internet
feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy a 21. században egy bármifajta kulturális-művészeti
díj fennmaradhasson, márpedig ezen díj Man Booker Prize-szerű kiválasztási
mechanizmusának köszönhetően ennek kiosztóját kíséri a legnagyobb érdeklődéssel a
média. A másik ok pedig az, hogy ez a díj éppen ifjúsága révén válik nem csupán
áttekinthetőbbé, de önmaga mint díj kanonizálódásának történetét is nyomon
követhetjük rajta – arra a kérdésre is választ keresvén, hogy miképpen válhatott ez fiatal
kora ellenére is Svédország egyik legrangosabb irodalmi díjává.40
Az elismerés kezdeményezője a kiadó-író Per I. Gedin volt, aki azt vetette fel a Svéd
Könyvkiadók Egyesületének írt levelében, hogy alapítani kellene egy olyan díjat, mely
a kortárs svéd irodalomra képes irányítani a sajtó figyelmét. Az Egyesület felkarolta az
ötletet és megalapították a díjat, mely a pénzösszeg mellett egy Strindberget és
Strindberg sokoldalúságát41 egyaránt ábrázoló bronzszoborral is jár, és amely elsőként
1989-ben került kiosztásra, akkor még egyetlen kategóriában. Már indulásakor megvolt
tehát három fontos tényező, amely lehetővé tette a díj kanonizálását a többi irodalmi díj
között: 1. egy nagynevű szakember javasolta megalapítását, a javaslat tehát kellő
hatóerővel rendelkezett; 2. egy, számos svéd kiadót tömörítő szervezet állt mögé,
megvolt tehát az intézményes szellemi háttér (és ezzel együtt anyagi tőke is); 3. a díj
37

Forrás: http://www.ivarlospersonligapris.se/, olvasva: 2013-10-30
Forrás: http://www.svd.se/kultur/anyuru-far-svds-litteraturpris_7684162.svd, olvasva: 2013-10-30
39
Forrás: http://www.samfundetdenio.se/, olvasva: 2013-10-30
40
A díj történetéről: http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/prisets-historia, olvasva: 2013-08-02
41
Forrás: http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/om-statyetten, olvasva: 2013-08-02
38
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legsokoldalúbb), ezzel együtt „legkanonizáltabb” írójának nevét kapta. Ezek együttesen
biztosíthatták a sajtó figyelmét, ezen keresztül pedig a közönség elismerését, ami
viszont visszahathatott a díjazott íróra és művére, kitüntetve azt a mindenkori jelen
számtalan szövege között. Majdnem minden tényező együtt volt tehát, ami feltétlenül
szükséges a díj kánonba való bekerüléséhez. Ami még hiányzott, az az idő: jópár évnek
el kellett telnie ahhoz, hogy az írók, a sajtó és a közönség is komolyan vegye a díjat. A
kanonizálódás egyik fontos állomása történt meg 1992-ben, amikor bővülésnek indult a
kezdeményezés: az addigi egy kategóriát (az Év Könyve) kibővítették háromra, amely
azóta is áll: szépirodalom, szakirodalom, valamint gyermek- és ifjúsági irodalom
kategóriában választják ki az adott év legkiemelkedőbb alkotásait. Az Augustpriset
presztízsének változásáról a következőket olvashatjuk:
Fontos volt, hogy a díjazás összege jelentős legyen, éppen ezért százezer koronában állapodtak
meg. 1989-ben, amikor a díj először került kiosztásra, ez valóban jelentős összeg volt. A pénzdíj
összege azóta nem változott, de a díj elnyerésének kereskedelmi jelentősége manapság olyan
összegnek felel meg, amely a legtöbb esetben jócskán kárpótolja a győztest az összeg
reálértékének csökkenéséért.42

Ez a kanonizáció és a mindennapi élet nyelvére lefordítva nem jelent mást, mint azt,
hogy a közönség figyeli a díjkiosztót, érdeklődik a legnagyobb művek iránt és szeretné
azokat elolvasni (nem utolsósorban azért, mert műveltnek kíván látszani), a díj
elnyerése tehát automatikusan jelenti az eladott példányszám növekedését. Ez
természetesen nem mindig volt így; az első év, amikor az elsőség megnövekedett
példányszámot is jelentett, 1997 szépirodalmi nyertesénél, tehát a díj kilencedik
kiosztását követően történt meg először.43 Ez viszont azt jelentette, hogy az
Augustpriset ezzel elfogadott, megállapodott díj lett, létéért alighanem már nem kell
aggódni, sőt lehet abban reménykedni, hogy minden egyes évvel automatikusan tovább
szilárdul majd a helyzete, növekedni fog a presztízse az irodalmi díjak között. A 2000es évek elejétől fogva fokozatosan nőtt az értékelésre beküldött kötetek száma: ekkor
már 100-150 mű érkezett be kategóriánként, míg a kezdeti időkben ennyi érkezett
összesen,44 ez pedig szintén a díj presztízsének jelentős növekedését mutatja. A díj
hármas felosztása egyszersmind azt is jelenti, hogy ez a három kategória is
42

„Det var viktigt att prissumman skulle vara betydande och man enades om 100 000 kronor. 1989, det år
då det första Augustpriset delades ut, var detta ett betydande belopp. Prissumman är idag densamma, men
den kommersiella betydelsen av att erhålla priset renderar idag belopp som i de flesta fall med god
marginal kompenserar för beloppets värdeminskning.” Ibid. [Ford. A.I.]
43
Ibid.
44
Forrás: http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren, olvasva: 2013-08-02
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kanonizálódott, tulajdonképpen háromfelé osztotta a könyvkiadást: egy író vagy
szépirodalmat ír felnőtt közönségnek, vagy (bármilyen) szakirodalmat felnőtt
közönségnek, vagy pedig gyermekeknek/fiataloknak ír szép- vagy szakirodalmat. Ha el
is képzelhető egyéb kategória, mondja ezzel a felosztás, az igazán nem számottevő. A
díj könyvpiaci és irodalmi megszilárdulása az írókra is visszahat, akik viszont
szeretnének olyan művet írni, amely érdemes a zsűri figyelmére, mivel a díj elnyerése a
hírnév mellett jelentős anyagi előnyöket is biztosít számukra.
Most már csak két fontos tényezőt kell megvizsgálnunk: egyrészt kik javasolhatnak
könyveket a díj elnyerésére, másrészt pedig kik azok, akik ezekről a javaslatokról
döntenek.45
A javaslattétel lehetősége mindhárom kategóriában a svéd könyvkiadóknak van
fenntartva. Ők azok, akik választhatnak a megelőző évben megjelent kiadványaik közül,
és beküldhetik azt a Svéd Könyvkiadók Egyesületének. A nevezési díj könyvenként
hétszáz korona,46 amit alighanem bármelyik könyvkiadó ki tud fizetni; a jelölés anyagi
vonzatával tehát nincsen probléma. A nyereség ráadásul jelentős, hiszen ha a nyertes
valóban növeli az eladást, akkor az a kiadónak is jelentős bevételt fog jelenteni. Ezért
tehát egy kiadónak érdeke egyrészt díjra esélyes, jó szövegeket kiadásra kiválasztani,
másrészt pedig a kiadott művekből minél többfélét beküldeni az Augustpriset
értékelőbizottságának, hiszen ezzel növekszik az esélyük is arra, hogy az ő
kiadványukból kerüljön ki a későbbi győztes.
Ez a tény rávilágít továbbá arra is, hogy a nagyobb kiadók nagyobb kínálatukból
több könyvet jelölhetnek, vagyis matematikailag nézve növelhetik saját esélyüket az
általuk megjelentetett mű győzelmére. Ráadásul azt a tényt sem szabad elhanyagolni,
hogy az értékelőbizottság alighanem ugyanolyan tisztelettel fog tekinteni a nagymúltú
kiadókra, mint bármelyik egyszerű olvasó: a Bonniers vagy a Norstedts vonzó neve a
címlapon tehát efféle tudat alatti befolyással is bírhat a zsűri egyébként alapvetően
aligha szándékosan részrehajló tagjaira. Első pillantásra tehát úgy tűnik, hogy hiába
hangsúlyozzák a kis kiadók, hogy náluk van az érték: a nagy kiadóknak az évente
kiadott több mű miatt nagyobb esélyük van bekerülni a legjobbak közé. Hogy ez
arányokban mit jelent, hamarosan közelebbről is megvizsgáljuk.
A beküldött könyvek közül a Svéd Könyvkiadók Egyesülete által minden évre külön
kijelölt három zsűri feladata kiválasztani a 6-6 szűkített listás könyvet. A zsűri
45
46

Forrás: http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/statuter, olvasva: 2013-08-02
Forrás: http://www.augustpriset.se/anmal-bidrag, 2013-as adat, olvasva: 2013-08-02
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kategóriánként öt-öt tagból áll: van köztük könyvkereskedő, könyvtáros, gimnáziumi
tanár, újságíró, főszerkesztő, kutató és egyetemi oktató – olyan személyek tehát, akik
valamilyen módon mind-mind köthetők a könyvekhez, a magaskultúrához, és a kultúra
közvetítéséhez, de mégsem túl nagy nevek. Ők azok, akik (saját kategóriájukban)
elolvasnak minden beérkezett művet, majd ezekből kiválasztják a kategóriánként hat,
tehát összesen tizennyolc legjobbat – ezek listáját minden évben október második
felében teszik közzé egy sajtótájékoztatón. Ezt követően egy hónap áll a három újabb
értékelőbizottság, pontosabban 3x21 elektor rendelkezésére, hogy elolvassa és
rangsorolja a hat-hat jelölt művet. Az elektorokat egyharmad részben a Svéd
Könyvtárak Egyesülete, a Svéd Könyvkereskedők Egyesülete, valamint a Svéd
Könyvkiadók Egyesülete jelöli ki. Az ő szavazataikból kerülnek ki végül a kategóriák
győztesei, melynek kihirdetése és díjkiosztója november második felében zajlik le.47 A
fentiekből alighanem jól látható, hogy egyrészt egy műnek elég sok szűrőn át kell
tudnia menni, a magaskultúra legkülönfélébb szakembereit kell tudnia meggyőzni
önnön értékéről ahhoz, hogy megszerezze a végső győzelmet – vagyis hogy érdemes
lesz az olvasóközönség figyelmére. Feltűnő ugyanakkor az is, hogy miféle
demokratikus törekvések övezik a díj kiválasztását. Az első kör zsűrije ugyan
megnevezett személyekből áll, a második kör 3x21 elektora azonban már anonim
marad, sugallva ezzel azt, hogy itt nem a szaktekintélyek perspektívája, hanem valóban
az értelmes olvasó olvasási élménye dönt majd a győztesről – ez az anonimitás azonban
már kapott kritikát is az elmúlt években Svédországban, mondván: a túlzott
hatalommegosztás a díj arctalanná válását vonta maga után.48 Akárcsak néhány
évtizeddel korábban a Månadens bok, az Augustpriset kiválasztóit is biztonságos
anonimitásba kívánják burkolni, nem gondolva arra, hogy ez egészen másképp is
magyarázható, nem csupán demokratikus, az emberek egyenlőségének illúzióját magán
viselő perspektívából. Jól látható mindenesetre ugyanakkor az is, hogy élénk
sajtóérdeklődés kíséri az Augustpriset díjkiosztóját, ami újabb szemszögből világít rá
arra a tényre, hogy a díj presztízse jelentős – sőt nem csupán megkapni nagy dicsőség,
de jelöltnek lenni is az. A díj tehát részévé vált a kitüntetések kánonjának, innentől
fogva pedig beleszólása van három másik kánon, a szépirodalmi, a szakirodalmi és a
gyermekirodalmi alakításába.
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Forrás: http://www.augustpriset.se/om-augustpriset/prisets-historia, olvasva: 2013-08-02
Sveriges Radio, Kulturnytt: Varför blev det Enquist? Forrás:
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=2464970, olvasva: 2013-09-14
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Az Augustpriset honlapján található statisztikai adatok már elöljáróban sokat
elárulnak a legfontosabb szempontokról.49 Kiderül például, hogy a jelöltek között 82
férfi és 62 nő volt; a győzteseket tekintve pedig 17-7 a férfiak javára. Az előzőekből
már megmutatkozott, hogy a svéd társadalom érzékeny a nemek egyenjogúságára, ami
ezen díj esetében megközelítőleg sem áll fenn; vagyis ebből azt a következtetést lehet
levonni, hogy a vágyott egyenlőség elérése érdekében a zsűri tagjai szívesebben
döntenek majd egy nőnemű író műve mellett egy férfi íróval szemben, amennyiben azt
egyéb szempontok nem teszik lehetetlenné. Ha ugyanis egy kérdés, egy bizonyos
ideológia vagy ideál annyira fontos egy társadalomban, egy magára valamit is adó
irodalmi kitüntetés nem kockáztathatja, hogy magára vonja a kérdéses hatalmi
egyensúly őrzőinek haragját. Mivel ideológiából és ideálokból mindig túlkínálat van
egy adott időpontban egy adott társadalomban, várhatóan azon mű mellett fognak végül
a bírálók dönteni, amely a legtöbb ideológiát illetve társadalmi ideált képes egyszerre a
lehető legjobban kiszolgálni. És természetesen ebben az esetben nem kell összeesküvést
keresni a zsűri tagjai között: az ideológiák és ideálok tudat alatt hatnak minden emberre;
amikor tehát többen is kiválasztják ugyanazt a művet, az nem feltétlenül az adott mű
művészi erejét fogja jelenteni, hanem az ideológiák sikeres működését. Ezen ideológiák
és ideálok egyike tehát a nők hangsúlyosabb irodalmi jelenlétének elősegítése.
Információt találunk továbbá a honlapon arról, hogy a debütánsok közül hányan
kerültek be a legjobbak közé,50 ami arra világít rá, hogy a kezdő írók támogatása is
fontos tényező. Ezen adatok közelebbi vizsgálata szolgál némi érdekességgel. Az
összesen 144 jelölt közül mindössze hatan voltak debütálók (közülük ketten a végső
győzelmet is megszerezték), azonban az első eset 2006-ban, bő másfél évtizeddel az
első díj kiosztása után volt. Az évek múlásával tehát (és alighanem a társadalmi
berendezkedés változásával is) egyre fontosabbá vált az Augustpriset odaítélői számára,
hogy a kezdő írók közül is válasszanak – és mivel az erről szóló statisztikát közzétették
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Forrás: http://www.augustpriset.se/augustpriset-genomaren?tid=All&tid_2=All&tid_1=7&tid_3=All&tid_4=All&keys=sk%C3%B6nlitteratur&page=8,
olvasva: 2013-08-03. A következőkben csupán a díj szépirodalmi kategóriájára fogjuk helyezni a
hangsúlyt, részben azért, mert az rendelkezik nagyobb relevanciával, részben pedig azért, hogy
alaposabban megvizsgálhassuk a díj természetét. Az egykategóriás rendszer első három évét a teljesség
kedvéért szintén beleszámoljuk a szépirodalom statisztikájába; de ahol ennek jelentősége van, ott jelezzük
majd, ha az mégis a szakirodalomhoz tartozna.
50
Debütáló író alatt jelen esetben szépirodalmi debütálást értünk. Az alábbiakban tárgyalt elsőkönyves
írók közül többen is nevet szereztek korábban maguknak újságíróként, tehát nem minden esetben van szó
a fiatalabb generációról. Ld. Függelék, VIII. melléklet
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honlapjukon is, az is feltételezhető, hogy a közönség érdeklődésére is számítanak ebben
a kérdésben.
A fentiek mellett még egy statisztika van, ami a meglepőbbek közé tartozik: azon
művek listáját is közlik, amelyeket az évek során megfilmesítettek vagy dramatizáltak.
Itt négyet találunk a szépirodalmi címek közül. A megfilmesítés ill. dramatizálás egy
másik művészeti ágba exportálja az irodalmat; különösen a film révén egy olyan
művészeti ágba, amely jóval nagyobb tömegeket képes bevonzani és megszólítani. A
film ekképpen az irodalom, a könyv szószólója; az a mű, amely tehát filmvásznon is jól
mutat, az a történet és a narratíva erejét bizonyítja, vagyis olyan erénnyel rendelkezik,
amely a mai világban egyáltalán nem elhanyagolható. Ebből a perspektívából az
irodalom és a film nem egymás ellenlábasai, hanem egymás kiegészítői: az irodalom az
érték, a film pedig a közvetítő.
Jóval kevésbé meglepő az a statisztika, mely arra világít rá, hogy kik rendelkeznek a
legtöbb jelöléssel ill. győzelemmel: szépirodalmi jelölés tekintetében Per Olov Enquist
hattal áll az élen; Göran Sonnevi, Kerstin Ekman és Sigrid Combüchen pedig 4-4
jelöléssel követi őt (Combüchen és Ekman további egy-egy szakirodalmi jelölést is
kapott). A legtöbb győzelmet, szám szerint 2-2 darabot, Enquist és Ekman könyvelhet el
magának. Ebből a statisztikából megtudhatjuk tehát, hogy a svéd irodalom krémje
egyértelműen a nagy öregek közül kerül ki: Enquist 1934-es, Sonnevi 1939-es, Ekman
1933-as, Combüchen pedig 1942-es születésű, tehát már a díj alapításakor is
megállapodott írónak számíthattak. Enquist mára olyan nemzetközi hírnévvel
rendelkezik, hogy az ő esetében már nem is őt tüntetik ki a jelöléssel, hanem éppen
ellenkezőleg, az Augustpriset tőle nyer nagyobb presztízst: a díj alapítása óta
gyakorlatilag minden, felnőtteknek írt epikus ill. prózaműve jelölést kapott.51 Pedig a
fiatalabb generáció tagjai közül is kaptak páran többszörös jelölést: az 1964-es születésű
Lotta Lotass és az 1972-es születésű Sara Stridsberg például 3-3 darabot, nyerniük
azonban egyszer sem sikerült. Az idősebb generáció favorizálása az idő kanonizátori
szerepére mutat rá: hosszú ideig kell ahhoz írni (akárcsak a kiadók esetében: könyveket
kiadni), hogy valakit időtálló írónak, tehát igazi klasszikusnak lehessen tekinteni.
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Öt regényről és egy esszégyűjteményről van szó; drámákat, filmforgatókönyveket és gyermekeknek
szóló írásokat tehát nem vettünk figyelembe. A műnemek ill. műfajok közötti efféle hatalmi viszonyt a
későbbiekben még alaposabban körül fogjuk járni. A statisztika a 2012. októberi állapotokat tükrözi.
Enquist kiadott műveinek forrása a svéd Királyi Könyvtár online adatbázisa, http://www.kb.se, olvasva:
2013-08-03
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Mindig sokkal több olyan szempont van, amelyet egy statisztikából nem lehet
kiolvasni, mint amennyit ki lehet olvasni; ezek közül talán az egyik olyan, amit el
lehetett volna várni, az a díjazott (vagy jelölt) művekből készült fordítások: melyek
azok a művek, amelyeket a legtöbb nyelvre lefordítottak. Nem volna felesleges kutatás,
hiszen szép számmal készültek fordítások a jelölt és nyertes művekből egyaránt, s ez is
egyfajta értékmérője lehetne mind a díjazott műnek – mind pedig magának a díjnak. Ez
ugyanis azt jelezhetné, hogy bizottság által kiválasztott és díjazásra érdemesnek tartott
művek nem csupán svéd nyelvterületen, de egy szélesebb közönség körében is
megállják a helyüket; ami viszont a díj presztízsét jelezné a svéd közönség felé. Egy
ilyesfajta statisztika természetesen roppant szerteágazó volna, és folyamatos frissítést
követelne meg az oldal működtetőitől, eszmei üzenete azonban ugyanakkor
felbecsülhetetlen értékkel is bírhatna: azt jelezné, hogy a díj nemzetközi viszonylatban
is felvállalta a svéd irodalom közvetítőjének szerepét – hiszen figyelemmel kíséri
díjazott műveinek külföldi sorsát. E figyelem elmaradása természetesen nem
pótolhatatlan, egyelőre azonban a jelek szerint nem tartozik a díjról alkotott kép
javítására irányuló feladatok prioritásai közé. Megfontolandó lenne annak a
nyilvántartása is, hogy az eddigi győztes/jelölt művek közül melyik hány kiadást ért már
meg Svédországban, ez ugyanis azt jelezné, hogy az Augustpriset a diakrón kánon
írásába is képes bizonyos mértékben beleszólni. Ez azonban a jelek szerint egyelőre
szintén nem fontos – vagy talán fontos volna, csak éppen némiképp veszélyes: az is
kiderülhetne belőle ugyanis, hogy bizonyos művek újabb kiadások hiányában
kifejezetten rossz választásnak bizonyultak a bírálóbizottság részéről.
Nézzük meg tehát most közelebbről a zsűrik által kiválasztottakat, az elmúlt két és fél
évtized legjobbnak ítélt szépirodalmi műveit – azaz egy intézményesen alakított
szinkrón kánont. A következőkben főként a győztes művekre fogunk koncentrálni, de a
csupán jelölést elnyertek jóval népesebb táborában keresünk majd megerősítést vagy
cáfolatot állításainkra – hiszen az, hogy a szűkített listás hat műből végül melyik is lesz
a legfontosabb, a véletlen kanonizátori szerepét figyelembe véve akár nagyon apró,
előre nem megjósolható tényezőkön is alapulhat. A győztes kapja a legkitüntetettebb
helyet, de a másik öt mű is pontos képet fest az aktuális társadalmi ideálokról: hiszen ők
maguk mind a hatan ennek pontos leképezései.
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Ami elsőként feltűnhet, az a nagy kiadók határozott jelenléte a listán: az eddigi 24
győztesből 14-et adott a Bonniers, hetet pedig a Norstedts.52 Nem is várható, hogy egy
olyan kis kiadó, mint az évi kb. tizenöt kötetet megjelentető Weyler53 fel tudja venni a
versenyt a százkötetes nagyokkal, hiszen a kevésből csak keveset lehet beküldeni és
ezáltal a díjra jelöltesélyessé tenni.54 Az azonban már meglepőbb lehet, hogy olyan
nagy a különbség a két legnagyobb között: a Bonniers győzelmeinek száma pontosan
kétszerese annak, amit a Norstedts eddig elért. Ezt a különbséget a jelölések statisztikája
még nagyobbá teszi: amíg a Norstedts csupán 33 jelöléssel rendelkezik, addig a
Bonniers nem kevesebb, mint 78 esetben láthatta a legjobbak közé kiválasztva műveit.
Mivel mindkét kiadó igen tiszteletreméltó korral rendelkezik, sőt a Norstedts néhány
évvel még idősebb is, alighanem más tényezőben kell keresni a Bonniers egyértelmű
elsőségének okát. Tény az, hogy a Norstedts nagyobb mértékben foglalkozik nem
szépirodalmi művek (pl. szótárak, lexikonok) megjelentetésével, ennek következtében
tehát logikusan kisebb lesz a szépirodalom (és ezen belül a svéd szépirodalom) aránya
abban az évi száz kötetben, mint a főként szépirodalomra koncentráló Bonniers
esetében. Ez azonban csak látszólagosan kielégítő magyarázat: a Norstedts igényes
szótárai a svédek számára márkanevet képviselnek, a kiadó iránti ösztönös tisztelet tehát
aligha hiányzik. Az a tény, hogy a Bonniers szélesebb körű szépirodalmi kiadása
régebbi keletű,55 már nagyobb súllyal eshet latba; hiszen emiatt jóval több nagy név
kerülhetett ki a kezeik alól: August Strindberg, Selma Lagerlöf vagy Hjalmar Söderberg
nevét is megtaláljuk kiadott szerzőik között. Természetesen ez is egy olyan körülmény,
ami adott esetben befolyásolhatja a zsűri tagjait. Még valószínűbb azonban, hogy a
Bonniers gazdasági hatalma és fensőbbsége nyűgözi le az olvasókat. Bár mindkét kiadó
egy konszern tagja, és mindkét konszernnek vannak külföldi érdekeltségei, a Bonnierkonszern évi közel 30 milliárd koronás forgalma mégis jóval tiszteletreméltóbb, mint a
Norstedts anyavállalata, az évi egymillió koronás forgalmat sem elérő KF Media,
melyben a Norstedts a maga ötszázmillió koronás forgalmával ugyan sokat javít ezen a
52

Ld. Függelék, IX. melléklet
Forrás: http://www.weylerforlag.se/bocker/, olvasva: 2013-08-04
54
A számok természetesen a teljes kiadásra vonatkoznak, függetlenül attól, hogy eredeti svédek, vagy
külföldi szerzők lefordított művei. Ez azonban az összképet nem befolyásolja, hiszen a nagy kiadók is
jelentős mértékben adnak ki fordításokat, így az arányok lehetnek ugyanazok; s ha egy kis kiadó csupán
egy-két szépirodalmi művet tud kiadni svéd szerzőtől egy év teljes kiadása között, alighanem még
alaposabban megnézi, hogy melyik kézirat kiadására mond áment.
55
Akárcsak a Norstedts, a Bonniers is szinte alapításának kezdetétől fogva adott ki jelentősnek tekinthető
szépirodalmi műveket. A Bonniers azonban, mint már korábban is utaltunk rá, a 19. század második
felében a Norstedtsnél bátrabban kezdte meghódítani a szépirodalmi piacot, és ezzel mennyiség
tekintetében elsőséget nyert a Norstedts felett. Ld. IV. fejezet, 105. old.
53
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képen, mégis meglehetősen kis halnak tűnik a Bonniers lélegzetelállító milliárdjai
mellett.56 A pénz, vagy szebben fogalmazva a gazdasági hatalom tehát valóban szerepet
játszhat a kanonizációban, ha nem is tudatosan, de tudat alatt alighanem olyan módon,
amelynek jelenléte nem hagyható figyelmen kívül.
A szerzők személye ugyancsak érdekes információkkal szolgálhat.57 A legfiatalabb
díjazott szerző 37 éves volt a díj elnyerésének évében (Torbjörn Flygt 2001-ben), a
legidősebb pedig Lars Ahlin a maga 75 évével, 1990-ben. Az élettapasztalat nem
elhanyagolható körülmény egy irodalmi mű megalkotásakor; viszont az, hogy 37 évesen
lehet jó és értékes (vagy legalábbis: díjazásra érdemes) művet írni, az Augustpriset
révén tehát egyszer már bebizonyosodott. A szerzők életkorát kétféle megközelítésből
vizsgálhatjuk. Ha kétfelé osztjuk őket, két nagyjából egyenlő csoportra, akkor azt
láthatjuk, hogy 37-55 éves korig terjedő fiatalabb generáció 11 elsőséget; az 56-75
évesig terjedő idősebb generáció pedig 13 elsőséget tudhat magáénak. A két szám
nagyjából egyenlő, mégis az idősebb generáció némi fölényét mutatja. Ha viszont újból
felezzük mindkét csoportot, jelentősen megváltozik a kép. Az 56-65 évesek nyolc, a 6675 évesek pedig öt győzelemmel büszkélkedhetnek; a 37-45 éves generáció azonban a
maga kilenc elsőségével mindannyiukon túltesz. Ebből a kilenc elsőségből ráadásul
hetet a 2000 és 2011 közötti időszakban gyűjtöttek össze – amely tucatnyi év egyébként
a legidősebbeknek is kedvezett: összesen négy elsőségüket szerezték ekkor az ötből a
66-75 évesek. A legrosszabbul a 46-55 évesek képviseltetik magukat: huszonnégy év
alatt csupán kétszer hódították el az August-díjat. Hogy ennek mi lehet a hátterében,
nehéz volna megmondani, de alighanem a két világ közötti ingadozás teszi őket nem túl
attraktív íróvá: sem nem igazán fiatalok már ahhoz, hogy vonzóak legyenek, sem pedig
nem elég öregek ahhoz, hogy klasszikussá avassák őket – ők ekképpen többnyire a
„még nem / már nem” csapdájában kénytelenek várakozni a kanonizálódásra.
Hasonló képet kapunk akkor is, ha a teljes, 144 fős jelöltgárdát vesszük figyelembe.58
A legidősebb Olof Lagercrantz volt a maga 79 évével 1990-ben; a legfiatalabb pedig a
24 esztendős Amanda Svensson 2011-ben. A huszonéves írók jelölése igazán nem
gyakori, Svenssonon kívül csupán ketten kaptak jelölést ilyen fiatalon; ám éppen az ő
esete speciális – olyan módon, amely a mi perspektívánkból sem megkerülhető. Az
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A vállalatokra vonatkozó adatok forrása: http://www.allabolag.se/5565083663/bokslut (Bonniers),
http://www.allabolag.se/5560457748/bokslut (Norstedts Förlagsgrupp),
http://www.allabolag.se/5563982387/bokslut (KF Media) a 2012-es mérleg alapján; olvasva: 2013-08-04
57
Ld. Függelék, X. és XI. melléklet
58
Ld. Függelék, XII. melléklet. A statisztika összeállításakor csupán az író születési évét vettük
figyelembe, hónapját és napját nem.
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Augustpriset nem csupán három nagy kategóriával rendelkezik mára, de 1994 óta
működik egy úgynevezett Lilla Augustpriset, azaz egy „kis August-díj” a fiatal, 17-20
év közötti fiataloknak (az ő esetükben természetesen nem a megjelent regények
számítanak: változó hosszúságú és műfajú, szép- és szakirodalmat egyaránt
beküldhetnek értékelésre).59 Erre a díjra jelölték 2004-ben az akkor 17 éves Amanda
Svenssont; hét évvel később pedig a „felnőtt” Augustpriset jelöltjei közé is bekerült
második regényével. Az ő jelölése 2011-ben a Lilla Augustpriset legitimálására tett
kísérlet: bizonyítása ez annak, hogy a Lilla Augustpriset egy életerős, értékes ifjúsági
irodalmi díj, amely képes kitermelni olyan írókat, akik aztán később a felnőttek
könyvpiacán is megállják a helyüket. Ez ugyanakkor viszont a „nagy” Augustprisetet is
legitimálja: most már nem csupán egy irodalmi díjról van szó, hangzik Amanda
Svensson jelölésének mélyebb üzenete, hanem egy olyan irodalmi díjról, amely arra is
képes, hogy más irodalmi díjakat vegyen szárnyai alá – amellett természetesen, hogy
gyakorlatilag egy egész ország irodalmi érdeklődését és írói ambícióit képes táplálni.
A fiatalok és az idősek listájából további érdekes megfigyelésekre juthatunk. Mint a
táblázatból látszik, a 70 év felettiek ill. a 35 év alattiak száma nagyjából megegyezik
(15 ill. 14), és jelölésük éve is bizonyos mintázatot követ: mind az idős, mind a fiatal
generáció tagjai kaptak néhány jelölést a kilencvenes évek közepéig, hogy azután jópár
évig, 2002-2003-ig, egyáltalán ne képviseltessék magukat ezen a listán. A 2000-es évek
elejétől fogva azonban ugrásszerűen megnőtt mindkét generáció jelölése: 10-10 fővel
képviseltetik magukat a listán. Mindez ismét csak azt támasztja alá, amit a győztesek
kapcsán már megállapítottunk: marketingszempontból a fiatal és az idős generációba
tartozó írók kiemelése és kanonizálása vált kifizetődővé a 2000-es évekre; az idősek
közül egyre többen kaptak jelölést, a fiatalok generációjában pedig egyre fiatalabbak
kerülnek a figyelem középpontjába. Hogy a 35 év alattiak közül még senki nem
könyvelhet el magának győzelmet, mindenesetre aligha véletlen: az irodalom ugyan
medializálódott, és a marketing megkerülhetetlen egy író és műve kapcsán, a
legelőkelőbb körökbe azonban csupán egy bizonyos idő elteltével lesz szabad a belépés,
amely jogot azért még nem osztogatnak csak úgy bárkinek, legyen akármilyen ígéretes
is az illető.
A 2000-es években mindenesetre tehát nagyszabású fiatalítás ment végbe a svédek
tudatában, minden bizonnyal a világtrend hatására: a média teljességgel átvette a
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hatalmat a társadalom felett, amelyben már nem lényegtelen a külszín és a megjelenés;
egy fiatalabb szerzőtől pedig nagyobb joggal várható el, hogy jól mutasson a képernyőn
és a fotókon, mint a középkorú generációtól. A klasszikusok iránti tisztelet illetve a
hagyomány azért még elég erős, tehát ugyanebben az időszakban a legidősebb
generáció tagjait is jutalmazták, s viszonylag nagyszámú elsőségük annál is többnek
számít, mivel idős íróból érthető okokból kevesebb van, mint fiatalból. Azt az írót
viszont, aki elméje frisseségének megőrzése mellett megéri azt a magas kort, már
alighanem szívesebben kanonizálják – vagy, egy másik szemszögből megközelítve a
kérdést, nem merik nem kanonizálni. Aki ugyanis egyszer már bekerült egy bizonyos
kánonba, igen nehezen, csupán nagyon nyomós indokkal kerülhet ki onnan – ha
kikerülhet egyáltalán. Hiszen ha egy író már kellő figyelmet kapott több évtizedes
pályafutása alatt (tehát az ő oldalán áll az idő), a közönség részéről műveletlenség lenne
az ő újabb műveit nem elfogadni; egy idős író számára tehát „csupán” annyi a teendő,
hogy újabb és újabb kötetekkel jelentkezik a könyvpiacon – kora iránt való tiszteletből
sem fogják normális esetben elhanyagolni, vagy főként nem fogják kritizálni munkáját.
Ha megnézzük, hogy melyik műfaj a leginkább díjazott, nem váratlan módon a
regényt találjuk az első helyen. A győztes művek között nem kevesebb, mint 22 regény
található, és csupán egyetlen verseskötet: Tomas Tranströmeré 1996-ból.60 Egy efféle
arány aligha ad okot a meglepetésre. A költészet, amely évszázadokon át az irodalom
legmagasabb művészetét jelentette, a média és főként a film világában mára
jelentőségben jócskán alatta marad a korábban lenézett regénynek, így aztán nem csoda,
ha a díjazottak között is keveset találunk közöttük. Lehetőség mindenesetre lett volna
rá, hiszen a szűkített listás könyvek között szép számmal találunk verseskötetet,61 2008ban ráadásul hármat is a hat jelölt mű között; sőt a költő Göran Sonnevit 1991 és 2006
között négy alkalommal is jelölték különféle versesköteteivel a díjra – elnyernie
azonban egyszer sem sikerült. Ezáltal ő lett az az író, akit a legtöbbször jelöltek anélkül,
hogy akár egyszer is elvitte volna a pálmát. Az egyszerű statisztika mögött azért
fontosabb tény húzódik meg. A regény a realizmus korszakában kezdett el igazán
megbecsülést nyerni; nem lenézett műfaj lett többé, hanem a társadalmi visszásságok
kíméletlen leleplezőinek, illetve az alsóbb rétegek hatalmának lehetséges eszköze.
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Az Augustpriset első évében, amikor tehát még csupán egyetlen kategóriában ítélték oda a díjat, egy
szakirodalmi mű bizonyult a legjobbnak. Ilyen módon tehát az ebben a statisztikában nem szerepel.
61
A verseskötetek számát nem lehet pontosan meghatározni, ugyanis a művek között található elbeszélő
költemény is, pl. Kerstin Ekman 1990-es műve, a Knivkastarens kvinna, amely ilyen módon tehát
egyformán távol áll a lírától, illetve az epika szokványos közvetítő formájától, a prózától is.
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Körülbelül száz éven keresztül fokozatosan nőtt a jelentősége, ahogy azt a könyvkiadás
vizsgálatánál is láthattuk; a hatalom és az eszmék számára ugyanolyan fontossá vált,
mint a kikapcsolódást keresők számára – ugyanakkor a költészet sem veszítette el
megbecsült helyét. A 20. század közepén azonban, miként korábban már utaltunk rá,62 a
könyv és az irodalom a televízió személyében komoly vetélytársat nyert; s ha az
emberek kikapcsolódást kerestek, az idő múlásával egyre inkább megtalálták azt a
filmekben és televízióműsorokban, vagy egyéb narratív jellegű szórakozási formában,
mint amilyen például a számítógépes játék. Az irodalom leghathatósabb fegyvere a
fikcióteremtésben a filmekhez leginkább hasonlatos regényben rejlett, a költészet pedig
nem csupán az abszolút elsőséget volt kénytelen átadni, de azt is tudomásul kellett
vennie, hogy művészi jelentősége és társadalomformáló ereje mára jelentősen
megkopott.
Persze azért nem vált divatjamúlttá; viszont a költészetre hatványozottan érvényes
az, amit az irodalomról általában mondtunk: az idősebbeket nagyobb tisztelet övezi. Így
aztán az idős költőnek jár csupán ki az a megbecsülés, ami regényíró kollégáinak akár
már 37 éves korukban is kijárhat. Az 1996-ban 65 éves Tomas Tranströmer és a svéd
költészet egyetlen elsősége, illetve a nála nyolc évvel fiatalabb Göran Sonnevi négy
hiábavaló jelöltsége a bizonyíték arra, hogy költőknek és versesköteteiknek nem
szívesen ítélik oda a díjat. Nehéz ugyanis elképzelni, hogy egy verseskötet olyan
olvasói érdeklődést és kereskedelmi nyereséget volna képes előidézni, mint egy
bármilyen regény; a kereskedelmi nyereség elmaradása viszont a díj presztízsének
növekedése ellen hat. Fontosabb, megállapodottabb díjnak (például Nobel-díjnak) kell
ahhoz lennie, hogy költőket is „merjenek” díjazni – egy Augustpriset a jelek szerint
még nem érzi magát olyan erősnek ahhoz, hogy képesnek tartsa magát arra, hogy az
uralkodó trendekkel szemben megpróbálja közönségét versek olvasására rávenni. Az,
hogy nem a költészet jelentősége csökkent és lett emiatt száműzve az epika javára,
hanem egyszerű világtrendről van szó, abból is látszik, hogy az epikus műfajok közül a
novella még a költészetnél is rosszabb helyen van: győzelmet egyáltalán nem, és jelölést
is csupán Åke Smedberg 2000-es, illetve bizonyos értelemben Lotta Lotass 2002-es
műve63 révén könyvelhettek el maguknak.
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Ld. IV. fejezet, 109. old.
Lotass Band II: från Gabbro till Löväng című műve a meghatározás szerint regény, a díj
értékelőbizottsága azonban fontosnak tartotta kiemelni, hogy „lazán egymáshoz kapcsolódó emberi
sorsokról” („En handfull löst sammanfogade levnadsöden”) van benne szó. Smedberg elbeszéléseinél
azonban éppen fordított irányban konvertálják át a művet egy másik műfajba, mondván: „A Hässja ötven

63

159

Még rosszabb a helyzet azonban – és nyugodtan mondhatjuk: meglepően rossz –, ha
a harmadik műnem, a dráma gyér jelenlétére gondolunk. A jelöltek között is alig van
dráma, nemhogy az elsők között: Sara Stridsberg Medealand och andra pjäser című,
2012-es kötete az egyetlen, amely ide kapcsolódik.64 És emlékezhetünk rá, hogy a
legtöbb jelöléssel büszkélkedő Per Olov Enquist is csupán regényeivel és egy
esszékötettel képviselteti magát a jelöltek között, drámáival egyáltalán nem. Ez a
szegényes felhozatal annál inkább meglepő lehet, minthogy maga a díj névadója,
August Strindberg is nemzetközileg elsősorban drámaíróként ismert; az ítészeknek tehát
minden okuk meglenne arra, hogy ekképpen is támogassák a fiatal svéd
drámairodalmat. Hogy ezt mégsem teszik meg, jelezheti azt, hogy a dráma
olvasmányként nem eladható: helyét gyakorlatilag teljes egészében átvette a film.
Ami azonban a regényeket illeti, természetesen itt sem egységes a kép. Témájuk
közelebbi megvizsgálásakor azt állapíthatjuk meg, hogy a győztesek között számos
olyan mű van, mely gyermek- vagy ifjúkort ábrázol: 1991, 1992, 2000, 2001, 2006 és
2011 győztesei is ehhez a témához nyúlnak (közülük sokan kisebb vagy nagyobb
mértékben önéletrajzi ihletésűek), de azok között is szép számmal akadnak ilyenek,
akiket csupán jelöltek a díjra. Ez utóbbiak közé tartozik többek között Kerstin Norborg
(2001) és Åsa Linderborg (2007) műve; ők pedig ráadásul a gyermekkor ábrázolásának
egy speciális ágát tárgyalják, amely az utóbbi években különösen gyakorivá vált a svéd
irodalomban: egy néha kegyetlen (Sven Delblanc, Tomas Bannerhed), néha pedig
„egyszerűen csak” apaszerepre alkalmatlan apát ábrázol (Torbjörn Flygt, Åsa
Linderborg).
Ezt a tényt legalább kétféleképpen lehet magyarázni. A nehéz gyermekkor
ábrázolása, főként Flygt és Linderborg esetében, azt a rejtett célt szolgálja, hogy
bebizonyítsa: nehéz körülmények közül is ki lehet törni, karriert lehet építeni.
Linderborg önéletrajzi regénye ráadásul mindezt önmaga létével bizonyítja: a kedves,
de részeges és a szülői szerepre alkalmatlan apa lánya nem csupán a szülő teremtette
rossz anyagi körülmények közül tud kitörni, de szellemi felemelkedésre is képes,
miután munkás apjánál nemesebb karriert fut be – a doktori fokozatot szerzett újságíró
Linderborg, aki mostantól fogva regényíró is, bárki számára láthatóan messze túlnőtt
rövidebb elbeszélésből áll, amelyek azonban olyan szorosan kapcsolódnak össze, hogy a művet
regénynek is lehetne nevezni.” („Åke Smedbergs Hässja består av femtio kortare berättelser, men de
hänger så tätt samman, att boken lika gärna kan kallas en roman.”); ld. Függelék, XIII. melléklet [Ford.
A.I.]. A novella kanonikus státusza tehát ebben az értelmezésben meglehetősen ingadozó.
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Sara Stridsberg 2006-ban jelölt regénye, a Drömfakulteten, melyről később még szó lesz,
elbeszélésének bizonyos elemeiben dramatikus.
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apja örökségén. Az új generáció képes tehát kijavítani a régi hibáit – az új generáció a
felemelkedés reményének nem csupán hordozója, de beteljesítője is.
A másik lehetséges magyarázat szélesebb társadalmi perspektívát enged láttatni, s
egyszersmind ki is szélesíti a vizsgálható művek körét. A művek által ábrázolt nehéz
gyermekkor időben általában egészen pontosan behatárolható, és az összes ilyen témájú
művet tekintve az 1950-80-as évek közöttre tehető. Ez a korszak a svéd társadalomban
körülbelül a „folkhem”, a svéd népotthon korszakába, annak második felére esik, amely
nem csupán Svédországban, de szerte a világon a jólét és a biztonság szinonimájává
vált. Felettébb zavarbaejtő lehet tehát az a tény, hogy számos olyan művet jutalmaztak
elismeréssel vagy jelöléssel, amely a „folkhem” korát a legkevésbé sem kedvező
színekben tünteti fel. E regények ugyanis kimondott kritikái az ötvenes-nyolcvanas évek
Svédországának, a népotthonnak és a szociális berendezkedésnek, mondván: nem ment
mindenkinek olyan jól a sora, mint ahogyan azt a propaganda hirdette. A külszín
imponálóan csillogó volt, Svédország példaképéül szolgálhatott az egész világnak
társadalmi és politikai berendezkedésével, a jóléti társadalommal. A díjazott és jelölt
művek nem csupán a gyermekek szemével láttatják a nehézségeket: mind Kerstin
Ekman Händelser vid vatten című, 1993-ban, illetve Majgull Axelsson Aprilhäxan
című, 1997-ben díjazott regényének elsőségét indokolták többek között akképpen, hogy
azok a „folkhem” visszásságaira mutattak rá.65 Ez viszont újabb meglepetést okozhat.
Részben azért, mert főként Axelsson regénye sokkal több egy korszak ötletesen megírt
kritikájánál – valójában a történelmi perspektívát ki is lehetne venni a regényből, még
akkor is bőven maradna mondanivalója. A történet szerint a nevelt lányai által istenített
Ellen néni magára hagyja betegen született, vér szerinti gyermekét, Desirée-t, s többé
tudomást sem vesz róla, s akit ezután professzionális személyzet gondoz évtizedeken át,
tévesen azt képzelve, hogy Desirée semmit nem tud a világról. Kritika éri valóban
ezáltal a svéd jóléti államot, hiszen láthatóan mégsem volt mindenki számára teljes a
jólét; főként azok számára, akik kívül rekedtek ezen a társadalmon. De a történet
másképpen is olvasható. Mi az élet? Mi a sors? Mi ez a világ, mi a test és mi a lélek? A
regény ilyesfajta kérdésekre is folyamatosan választ keres; továbbá olyan fontos, örökké
aktuális kérdéseket vet fel, mint amilyen például a normáé és a normalitásé. A
társadalom általában, tehát nem csupán a svéd jóléti társadalom, elfordul azoktól, akik
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Ld. Függelék, XIII. melléklet, „A folkhem látszatának díszleteitől megfosztott Svédország” („ett
Sverige berövat sina folkhemsgardiner”, Ekmannál), illetve „Éleslátó támadás a ’folkhem’ ellen, annak
mostohagyermekei megvédéséért” („En klarsynt attack till försvaret av folkhemmets styvbarn”,
Axelssonnál) [Ford. A.I.]
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kívül esnek a normalitás keretein – viszont mi a norma, ki szabja meg, mivel és
mennyire büntethető az abnormalitás? Mennyi joga van egy „normális” embernek
mások felett dönteni? Majgull Axelsson könyvének egyik erőssége éppen az, hogy
többféle módon is olvasható, így tehát meglehetősen furcsa, hogy a zsűri (egyébként
szokatlanul rövid) indoklása éppen ezt az egyetlen, folkhem-ellenes olvasatot emelte ki
és kanonizálta.
A másik meglepetést az okozhatja, hogy a heves folkhem-kritikának látszólag
nincsen különösebb aktualitása. Nem arról van szó, hogy a folkhem egy jelenlegi vagy
egy közelmúltbeli politikai berendezkedés volna, amelyről most le kell rántani a leplet,
hogy – az irodalom egyik lehetséges feladatának megfelelően – felelősségre vonják a
hatalmat, és megelőzhessék a későbbi hasonló visszásságokat. Az 1993-ban és 97-ben
győztes műveknél az időbeli viszonylagos közelség miatt ez még lehetett egy logikus és
elfogadható magyarázat; azonban aligha érvényes a 2000 utáni művekre – azok nagy
számára mind a díjazott, mind a jelölt művek esetében (pl. Flygt 2001, Bannerhed
2011). Ekman és Axelsson már leleplezték a folkhem visszásságait, így joggal
kérdezheti bárki, hogy mi értelme van az újabb és újabb leleplezéseknek – és
legfőképpen: miért tetszik ez annyira a magaskultúra döntnökeinek, hogy ezt a témát
mindenképpen értékes művészetté kívánják kanonizálni. A választ valószínűleg ott
találjuk meg, ahonnan a kérdés is fakadt: magának a folkhemnek a filozófiájában. Az a
jólét, az a szociális háló, amelyet az állam megteremtett, ugyanakkor példát is mutatott:
a svéd, aki részesült a jóléti állam adományaiból, az állam felelősségvállalásából
láthatta és megtanulhatta, hogy a rászorulókat segíteni és támogatni kell. A világ
azonban egyre jobban tágult, a televízió majd később az internet már nem csupán az
időtöltés egy formáját jelenthették, hanem azt is, hogy az emberek sokkal hamarabb
tájékozódhattak a világ történéseit illetően. A világ azonban szokásához híven tele volt
szegénységgel, szenvedéssel és egyéb szörnyűségekkel, miközben Svédország a világ
egyik legkellemesebb országává avanzsált (mely tényt nem utolsósorban a nagyszámú
bevándorlás is jelezte); az a svéd tehát, aki engedelmes híve volt az ötvenes-nyolcvanas
évek társadalmi ideológiájának, azonnal rájöhetett, hogy itt valami nincsen rendben a
javak elosztása körül. Az engedelmes svéd állampolgár ekkor elszégyellte magát. Nem
helyénvaló, hogy valaki egy gondoskodó állam fennhatósága alatt éljen jólétben, míg a
világ más részein üldöztetés van, éhezés és szegénység. Sürgetővé vált tehát az, hogy
megkeressék a jóléti állam veszteseit, bebizonyítva ezzel a külvilágnak, de leginkább
saját maguknak, hogy Svédországban sem volt tökéletes az élet. Nekik is vannak sötét
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kis titkaik, melyeket le lehet és le is kell leplezni. A történelmet újra kell írni, s az új
generációt már abban a hitben kell felnevelni, hogy a svéd jóléti állam a 20. század
középső harmadában nem volt más, csak külszín és máz, mely a szenvedést volt hivatott
elleplezni. Ez persze természetesen éppolyan ideológia csupán, mint amely annakidején
a „folkhem” elévülhetetlen érdemeit hangoztatta; az igazán érdekes az a folyamat,
amely száznyolcvan fokos fordulatot hozott a svédek felfogásában, és a történelem
újraírását tette szükségessé. Ilyen folyamatok ugyanis a legkülönbözőbb témákban, a
legkülönbözőbb előjellel zajlanak nap mint nap a társadalomban és mindannyiunk
gondolkodásában, ám általában kevés lehetőségünk van leleplezni azokat.
Minden bizonnyal részben valami hasonló gondolat rejlik az elmúlt évek gazdag
holokauszt- és menekült-irodalma mögött. Steve Sem-Sandberg (2009) és Göran
Rosenberg (2012) mindketten a holokauszt és zsidóüldözés tárgyalásával nyerték el az
elsőséget; de a jelöltek között is szép számmal akadt hasonló tematika (Sven Lindqvist
1992, Steve Sem-Sandberg 2003, Per Agne Erkelius 2009). Svédország 1814 óta
minden államközi feszültséget bizonyos távolságból nézett végig, tehát akárcsak a 20.
századi jóléti állam esetében, alighanem felgyülemlett a svédekben némi lelkifurdalás,
ahogy a világ többi részének háborúira és kegyetlenkedéseire tekintettek; ezekkel a
művekkel pedig szolidaritásukat és részvétüket kívánták hangsúlyozni. A másik
lehetséges indok az efféle témájú művek kitüntetése mögött az a tény, hogy különösen a
2000-es években a tömegessé vált bevándorlás hatására felerősödtek az idegenellenes,
rasszista hangok, melyek ellen legjobban a nácizmus borzalmait (vagy azok
következményeit)

taglaló,

figyelmeztető

jellegű

művek

szövegtengerből

való

kiemelésével lehet tenni. Ehhez kapcsolódik a menekültirodalom; amely részben
második világháborús zsidó menekültek életéről szól, részben minden más háborúból
menekült mindenféle emberek életéről és sorsáról. Ez utóbbiak egyelőre nincsenek
számosan a jelöltek között; az azonban érdekes, hogy 2012 győztese és egyik jelöltje
egyaránt életrajzi jellegű apatörténetet írt: a lengyel zsidó szülőktől származó Göran
Rosenberg a haláltáborból megmenekülő és Svédországban menedéket találó édesapja
történetét, Johannes Anyuru pedig az afrikai kontinens számtalan háborúját túlélő, és
szintén Svédországban menedéket találó édesapja történetét írta meg. Ők ketten ezáltal
a népes svéd „apairodalomnak” mintegy új ágát teremtették meg, a menekült apák
irodalmát, melyet az Augustpriset zsűrije méltónak is tartott a kanonizálásra. A
befogadó Svédország egyik regényben sem játssza a mintaállam szerepét: az állami
propaganda ugyan megértést és elfogadást hirdet, a nép szintjén észlelhető valóság
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azonban egészen más: gyanakvás, elzárkózás és kirekesztés fogadja az érkezőket.
Hasonló motívum Per Agne Erkelius Hotel Galicja (2009) című művében is
megtalálható, ami tovább gyengíti azt a nézetet, hogy Svédország valóban mintaállam
lenne, vagy lett volna korábban, a történelem bármelyik korszakában. Újra felvetődhet a
kérdés, hogy miért ez az ideál: a társadalmi visszásságokra valóban rá kell mutatni, le
kell őket leplezni – azonban az is egyfajta nemzeti ideál lehetne, hogy az irodalom
segítségével folytatnak nemzeti PR-t, olyan művek kiválasztásával, melyek a svédek
elfogadó természetét hangsúlyozzák. Az efféle művek azonban, amennyiben léteznek, a
jelek szerint nem ütik meg a mércét, nem válhatnak részeivé egy lehetséges szinkrón
kánonnak.
Miért hát ez az össznemzeti önostorozás? Miért tetszik annyira a svédeknek, ha
valaki azt vágja a fejükhöz, hogy kirekesztőek? Egy lehetséges választ ad Gillis Herlitz
antropológus és etnológus, aki a svédek mentalitásáról írt egyik könyvében azt írja,
hogy a svédek nem merik nyilvánosan dicsérni saját nemzetüket, sőt egymás közötti
beszélgetésekben bírálni szokták – ami természetesen nem azt jelenti, hogy ne szeretnék
Svédországot, és ha egy külföldi bírálná őket, automatikusan azonnal nemzetük
védelmére kelnének. Az ország ösztönös dicsérete azonban érzelmileg blokkolva van
bennük.66 Ez a mélyben gyökerező svéd mentalitás szolgálhat tehát némi magyarázattal
arra vonatkozólag, hogy miért nem inkább arra törekednek a svédek, hogy pozitív képet
alkossanak maguknak magukról.
A fentebb vázolt művek még egy közös vonással rendelkeznek: a dokumentarista
regény nyomdokain haladnak. Ugyan az indoklások között csak egyetlen esetben
találunk arra utalást, hogy a dokumentarizmus egy darabjával állunk szemben: Jörgen
Gassilewski 2006-ban jelölt regényénél,67 azonban több más műben is találhatók fotók,
térképek, plakátok, forrásművek, melyek mind-mind az írók állításait hivatottak
alátámasztani, történelmi állításaik hitelességét hivatottak igazolni: ilyen található Steve
Sem-Sandberg, Göran Rosenberg, Per Agne Erkelius, de bizonyos értelemben Johannes
Anyuru regényében is.68 Természetesen a dokumentumok itt is csupán azért vannak,
hogy elleplezzék azt, ami az adott műben fikcionális, hiszen azt sosem tudhatjuk, a
66

Herlitz, Gillis: Svenskar. Hur vi är och varför. Uppsala: Uppsala Publishing House, 2004., pp. 19-21.;
ill. ld. II. fejezet, 54. old.
67
„Játékos kísérletezőkedvvel éleszti újra és újítja meg Jörgen Gassilewski a politikai
dokumentumregényt.” („Med lekfull experimentlusta återuppväcker och förnyar Jörgen Gassilewski den
politiska dokumentärromanen.”) Ld. Függelék, XIII. melléklet [Ford. A.I.]
68
A „bizonyos értelemben” arra a különbségre utal, hogy míg a többi regény esetében a dokumentumok a
regény szövegébe vannak ágyazva, addig Anyuru regényének belsejében nem, csupán a könyv belső
borítóján találhatók fotók, paratextuálissá téve ezzel a dokumentációt.
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mégoly gazdag forráslista ellenére sem, hogy mi történt meg ténylegesen, és mi csupán
az író fantáziájának szüleménye. Erkelius műve azonban a többinél nagyobb mértékben
csapja be az olvasót. Az ő hőse ugyanis a többiekétől eltérően fiktív, és ennek a fiktív
hősnek a sorsát dokumentálja a múltbeli helyszínek jelenkori fényképeivel – amelyek
valójában csupán azt bizonyítják, hogy ő maga megismerkedett a hellyel és
történésekkel, regénye azonban ezáltal mégis beleillik Sem-Sandberg vagy Rosenberg
regényeinek sorába.
Beleillik azonban egy másik sorba is, éppen a fikció által: a történelmi regények
sorába. Történelmi témát vagy történelmi személy életét, korszakát feldolgozó regények
is szép számmal akadnak a szinkrón kánonba beemelt művek között. A győztesek
között csupán kettő tisztán történelminek tekinthető mű akad: Per Olov Enquist 1999-es
Livläkarens besök-je Johann Friedrich Struensee-ről, mely regény tehát valós történelmi
személyeket vonultat fel; valamint a Den vidunderliga kärlekens historia (2002) CarlJohan Vallgrentől, mely a 19. század első felében játszódik (többek között)
Königsbergben. Bizonyos értelemben idetartozik 2010 első helyezettje, Sigrid
Combüchen Spill. En damroman-ja is, ez a regény azonban félig játszódik csupán a
múltban, félig pedig „a jelenben”, az elbeszélő mindenkori jelenében, mely az
elbeszélés során párhuzamosan halad előre a múlt fikciósíkjával. A jelöltek között
azonban számos további történelmi regény akad, amelyeket ráadásul egy bizonyos
mintázat mentén tovább lehet bontani és csoportosítani. Az egyik ilyen csoportot a
megelőző évszázadok jelentős svédjeiről szóló regények képezik. Ilyen például
Torbjörn Säfve regénye (1990) a svéd romantika egyik különcéről, Clas Livijnről;
Malte Persson regénye (2008) a svéd felvilágosodás költő-feltalálójáról, Abraham
Niclas Edelcrantzról; Magnus Florin műve (1995) Carl von Linnéről; valamint Enquist
regénye (2001) a svéd pünkösdista mozgalom vezetőjéről, Lewi Pethrusról. Mint
látható, a főszereplők legnevesebbje Linné, aki nemzetközi viszonylatban is tekintélyes
név; Livijn és Edelcrantz azonban mára a svédek számára is többnyire elfeledettek. A
regények színtere nagyobb részben a 18. század, illetve a 19. század első fele; kivételt
képez ez alól Enquist regénye az 1884-1974 között élt Lewi Pethrusról. És valahol itt
húzódik egyfajta határ is. A következő csoportba tartozó, jelölést elnyerő művek
témájukat tekintve ugyanis nagyjából ekkortól, a 19. század végétől kezdve már nem
svédekről, hanem nemzetközileg többé vagy kevésbé ismert személyekről szólnak.
Ilyen például Enquist regénye Blanche Wittmannról és Marie Curie-ről (2004); Carola
Hansson regénye Tolsztoj egyik fiáról (1994); Peter Fröberg Idling regénye Pol Potról
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(2012); Sara Stridsberg félig drámai, félig epikus műve az amerikai radikális feminista
Valerie Solanasról (2006); valamint Bengt Ohlsson könyve Johnny Ramone-ról (2011).
Ez utóbbi regény Johnny Ramone 2004-es halálával olyan közel van a könyv
megjelenésének jelenéhez, hogy kérdésessé válik, hogy mennyiben sorolható a többi,
távolabbi korban, ezért történelmibbnek tekinthető regény mellé;69 a mintázat azonban
így is jól látható: a 20. század kisebb-nagyobb nemzetközi alakjairól írni
Svédországban, úgy tűnik, kanonizálható irodalmi teljesítmény. A fenti két csoport
mellé egy harmadik is társul, a kivételek csoportja: Elsie Johansson regénye (1998) a
második világháború egy női sorsáról szól, tehát nem egy ismert, hanem fiktív alakot
tesz meg művének főhősévé; Maja Lundgren idegenvezető-regénye (2001) pedig
Pompeji városába kalauzolja el az olvasót, melyben Pompeji valóban létező falfirkáit
használva kiindulópontként épít fel egy (pontosabban több kisebb) fikciót az egykori
valóságos város köré. Mivel a III. fejezetben láttuk,70 hogy a történelmi regény a
populáris fikciók ágába tartozik, felmerülhet a kérdés, hogy ezek mindannyian a
populáris irodalom körébe sorolhatók-e, s ha igen, akkor hogyan lehetséges, hogy ilyen
nagy számban találhatóak művek a populáris irodalom egyik ágából a jelöltek között –
vagy ha nem, akkor miféle lehet az a határvonal, amely elválasztja a populáris
történelmi regényt a kanonikus történelmi regénytől.
Mivel Enquist, a kortárs svéd irodalom szent tehene három művel is képviselteti
magát ezen a listán, már első pillantásra felettébb valószínűtlennek tűnik, hogy a
történelmi regény csupán a populáris irodalomban létezzen. Hol van tehát a
választóvonal? A fentebbi regények feltűnően nagy hányada szól valós történelmi
személyről, és a regényekből nyilvánvalóvá válik, hogy az íróknak meglehetősen sokat
kellett kutatnia ahhoz, hogy hiteles személy- és korrajzot tudjanak festeni –
tulajdonképpen csak Elsie Johansson és Carl-Johan Vallgren regényének (és „féligtörténelmiként” Sigrid Combüchenének) középpontjában nem áll történelmi személy. A
műveltség tehát, az alapos kutatás látszólag előfeltétele annak, hogy kanonizáljanak egy
történelmi regényt – az ál-történelmi díszletektől határozottan megkülönböztetik a
hiteles, kutatáson alapuló történelmi díszleteket. Ebből a sorból legjobban Bengt
Ohlsson 2011-ben jelölt regénye lóg ki, illetve hasonló mértékben Sara Stridsberg
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Tekinthetnénk egyszerűen életrajzinak is a regényt, ez esetben azonban mindenképpen fiktív
életrajznak, akárcsak Stridsberg Solanas-fantáziáját, vagy Malte Persson Edelcrantzát – ami viszont,
tekintve hogy mindhárman kutatásokat végeztek regényük tárgyáról, annak életéről és munkásságáról,
csak éppen Stridsberg egy kicsit, Persson pedig jelentősen távolabb saját korától, nyitva hagyja azt a
kérdést, hogy hol is van voltaképpen a történelmi regény és a nem történelmi regény közötti határvonal.
70
Ld. 74-75. old.
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(2006) regénye, melyben Valerie Solanas mellett Andy Warhol is szerephez jut: nem
csupán a csekély időbeli távlatot tekintve, de azért is, mivel csak az ő hőseik kerültek ki
a populáris kultúra berkeiből – Ohlsson illetve Stridsberg jelölése révén azonban egy
kicsit kanonikussá vált a könnyebb műfaj is. Ez azonban összhangban áll azzal, amit
Stefan Bohman is megállapított a személyek köré létesült múzeumok kapcsán: az elmúlt
évtizedekben egyre többen muzealizálódtak a populáris kultúra szereplői közül.71
A történelmi regényekhez bizonyos fokig kapcsolódó, egyelőre még kicsi, ám
viszonylag jól

elkülöníthető

ágát

adják

azok

a művek,

amelyek

a svéd

irodalomtörténetet parafrazeálják valamilyen módon. A legismertebb talán 2004
győztese, Bengt Ohlsson Gregorius c. regénye, mely Hjalmar Söderberg Doktor Glas
c., 1905-ös regényének újramesélése az eredeti regény ellenszenves lelkészének
szemszögéből; 2011 egyik jelöltje, Eva-Marie Liffner pedig a svéd romantika és
realizmus egyik jelentős alakját, Carl Jonas Love Almqvistet és annak egy regényhősét,
a Drottningens juvelsmyckéből ismert Tintomarát foglalta egyetlen fiktív regénybe.
Ebben a két esetben azonban felmerülhet a kérdés, hogy ki is valójában a díjazott. Mind
Ohlsson, mind Liffner regénye olyan írókat és műveket idéz meg, amelyek, mint láttuk,
egy diakrón, illetve szinkrón-diakrón kánonban is megbecsült helyen vannak, a legjobb
húsz író között; olyan írókról van tehát szó, akik nem csupán a szakmabeliek, az
irodalomtörténészek szerint töltöttek be fontos pozíciót a svéd irodalomtörténetben, de a
jelen könyvkiadása is érdemesnek tartja műveiket arra, hogy újra és újra megjelentesse
őket. Söderberg és Almqvist tehát azok közé tartoznak, akik még ma is megmozgatják a
svédek fantáziáját; amikor pedig két kortárs író ezek egy-egy művéhez nyúl vissza, a
svéd közönség érezheti úgy, hogy ez egyfajta megbecsülés: és ő maga is örömmel vesz
kézbe valamit, ami kedves klasszikus regényeire emlékezteti. Ilyen módon tehát
elképzelhető, hogy Ohlsson és Liffner regénye inkább egyfajta tiszteletadás a nagy
klasszikusoknak, semmint e modern művek irodalmi kvalitásainak elismerése.
Nemzetközi vonatkozása ennek a kis csoportnak is van: Sara Stridsberg 2010-ben
jelölt regényének egyik főhőse a Nabokov által teremtett Dolores Haze; ebből tehát jól
látható, hogy nem csupán a történelem, a vallástörténet vagy az irodalom, de konkrétan
az irodalomtörténet újrafeldolgozását is érdemesnek találják a kanonizálásra.
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Ld. III. fejezet, 88. old.

167

A fentebbi művek többnyire illusztris szereplőgárdájuk révén a nagyvilágot vitték be a
kortárs svéd irodalomba; van azonban egy másik, szintén jól elkülöníthető tematika is: a
provinciális Svédország ábrázolásáé. Mint már utaltunk rá,72 Svédország nagy
kiterjedése miatt tradicionálisan lassan jutott el a magaskultúra egyrészt Svédországba,
másrészt aztán Svédországon belül mindenhova. Ennek következményeként a
vidékiségnek, valamint ezzel párhuzamosan a dialektusoknak elég nagy presztízse van
Svédországban, ami az Augustpriset győztesei illetve jelöltjei listájából is kiolvasható.
Mind Torgny Lindgren, mind pedig Per Olov Enquist Észak-Svédország szülötte, ennek
jegyei pedig nem csupán témaválasztásukban, de gyakran konkrétan, a nyelv szintjén is
megmutatkoznak, díjnyertes műveik esetében is: Lindgren 1995-ös Hummelhonungja
nagy részben, Enquist 2008-as Ett annat liv-je pedig részleteiben hordoz magán
dialektális jegyeket. Szintén Svédország északi részét választja 2000-ben győztes,
Populärmusik från Vittula című regényének színhelyéül Mikael Niemi, az ő esetében
azonban nem egy észak-svéd dialektus, hanem a tornedali finn bizonyos beütései révén
kanonizálódik a provincialitás. A jelöltek közül a legszélsőségesebb példa alighanem
Peter Törnqvist Kioskvridning 140 grader (2010) című regénye, mely kétharmad
részben a délsvéd smålandi dialektusban íródott, és amely ekképpen maga is tudatosan
kanonizál: szerzői pozíciójából kísérel meg egyfajta írott nyelvet adni egy elsődlegesen
szóban létező nyelvváltozatnak. Más művekben, mint például Kerstin Ekman (1993,
2003), Monika Fagerholm (2005) és Tomas Bannerhed (2011) győztes, illetve a jelöltek
közül Elisabeth Rynell (1997, 2002) és Sara Lidman (1996) regényeiben nem annyira a
nyelv, mint inkább a történet helyszíne révén mutatkozik meg a provincialitás:
mindegyik vidékies környezetben, valahol a periférián játszódik.
A nyelv egy másféle módon is a kanonizáció középpontjába kerül: az elbeszélés és
ezáltal a lehetséges megtévesztés eszközeként, illetve a szépség művészi eszközeként és
kifejeződéseként. Az évek során több alkalommal is előfordult, hogy olyan mű nyerte el
az elsőséget illetve kapott jelölést, melynek elbeszélője névleg azonos volt a szerzővel,
intellektuális csapdát állítva ezzel a nem kellően figyelmes olvasónak. Sigrid
Combüchen regénye (2010) kapcsán a zsűri indoklása szerint egyértelműen adódik a
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kérdés, hogy kinek az elbeszélésében kell hinnünk,73 Daniel Sjölin (2007) és Magnus
Florin (2010) jelölt művei pedig kifejezetten a nyelvet teszik meg alapanyaguknak és
témájuknak. Sjölin csaknem négyszáz oldalon keresztül próbálja megértetni az
olvasóval a nyelvnélküliség paradox helyzetét, mondván: csak nyelv van, mert mindent
azzal fejezünk ki, viszont mégsincs nyelv sem, hiszen úgysem tudjuk kifejezni
magunkat úgy, ahogy akarjuk. Magnus Florin pedig rímekkel, anagrammákkal és egyéb
nyelvi játékokkal teletűzdelt könyvében mintegy újrakonstruálja a nyelvet, az
ismétlések révén regényét, majd végül elbeszélő-önmagát is. Mint látjuk tehát, számos
szerző belép a regényébe, eljátszadozva ekképpen a valósággal és fikcióval, a 2006-ban
jelölt Jonas Hassen Khemiri regénye azonban egy újabb dimenziót ad ennek a
műfajnak: önironikus stílusánál fogva ugyanis a többi „ál-önéletrajznál” jobban ironizál
a médiatársadalommal. Hiszen mi olvasók, akik mindent tudni akarunk az írókról, a
híres emberek magánéletéről, alighanem különös érdeklődéssel fordulunk egy olyan mű
felé, mely azt ígéri, hogy a szerzőről is megtudunk valamit – ők azonban könnyedén
becsaphatnak minket.74
A nyelv esztétikai funkcióját, gazdagságát és lehetőségeit emelték ki azonban a
bírálók több esetben, a győztesek közül például Ranelid (1994) és Fagerholm (2005)
esetében, a jelölteket tekintve pedig például Enquist (1992), Pleijel (1993), Florin
(1995), Mankell (1996), Hansson (2000), Rynell (2002), Mannheimer (2008), Fioretos
(2009) és Törnqvist (2010) műveiben. A nyelv mint az intellektus és az esztétika
eszköze tehát nem marad rejtve a bírálók előtt: egy írónak nagyon ismernie kell és
nagyon jól kell tudnia vele bánni ahhoz, hogy részévé válhasson egy kánonnak.
A nyelv, ami azonban nem feltétlenül adatik meg mindenkinek egyformán; azoknak
például, akik a svéd mellett egy másik anyanyelvvel is rendelkeznek, egészen más
rálátásuk van a nyelvre és a társadalomra egyaránt. Nem kifejezetten nagy, ám mégsem
teljesen jelentéktelen létszámban képviseltetik magukat a díjazott és jelölt szerzők
között a bevándorlók – bár természetesen nagyon nagy kérdés, hogy jelen esetben kit is
kell bevándorlónak tartanunk, és hogy (mint hamarosan látni fogjuk) ők minek tartanák
magukat legszívesebben és miért. Jonas Hassen Khemiri (2006) és Johannes Anyuru
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„Mik a tények és mi a fikció Sigrid Combüchen Spill című regényében és kinek van joga értelmezni
egy történetet?” („Vad är fakta och vad är fiktion i Sigrid Combüchens roman ’Spill’ och vem har
tolkningsföreträde?”) Ld. Függelék, XIII. melléklet [Ford. A.I.]
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Beleírta magát a regénybe Rosenberg (2012) és Anyuru (2012) is, az ő esetükben azonban részben az
apaábrázolás, részben pedig ezzel összhangban egy bizonyos történelmi esemény a sokkal hangsúlyosabb,
és sokkal kevésbé a nyelv és annak lehetőségei a fontosak, mint voltak Combüchen, illetve főleg Khemiri,
Sjölin és Florin esetében.
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(2009, 2012) mindketten félig svédek, Svédországban is születtek és nőttek fel,
akárcsak a görög és osztrák szülőktől származó Aris Fioretos (2009). Őket
vezetéknevük mindenesetre elég hamar leleplezi a svéd olvasóközönség előtt; más
azonban a lengyel zsidó szülőktől származó, szintén Svédországban született Göran
Rosenberg (2012) esete. A Rosenberg ezzel az írásmóddal svéd vezetéknévként is
megállná a helyét, a svédek tehát valószínűleg nehezebben látják Göran Rosenberg
személyében a zsidó bevándorlót, mint ha megmaradt volna szülei nevének eredeti, zvel történő írásmódjától. Hogy mennyire van szükség a mai svéd társadalomban az
efféle titkolózásra, természetesen nem mérhető fel, azonban Rosenberg maga is
ábrázolja ebben a dokumentarista jellegű, félig életrajzi, félig önéletrajzi regényben azt
a folyamatot, melynek végén szülei is belátták: hiába jóval biztonságosabb hely
Svédország egy zsidó menekült számára, mint a világ nagyon sok más pontja, önmaguk
és gyermekeik érdekében is jobb, ha nevükkel mégsem tűnnek ki túlságosan a tömegből
– és emiatt végleg áttértek vezetéknevük svédesebb írásmódjára. A fentebbi szerzők
mindegyike vizsgálja valamilyen módon a bevándorlók helyzetét, lehetséges
beilleszkedési problémáit, és nemritkán (Anyuru, Rosenberg) kifejezetten kritikusak is a
hamis, csak a propaganda szintjén létező befogadással. A finn szülőktől származó,
svédországi születésű Eija Hetekivi Olsson (2012) szenvedélyes attitűdjével és
prózájával azonban mindannyiukon túltesz. Az ő regénye (ami egyébként a
gyermekkor-ábrázolások népes sorába is beillene) kemény támadás a szegregáció
szolgálatában álló svéd oktatáspolitika ellen. Hetekivi Olsson határozott (és
határozottan kifejezett) véleménye ugyanis az, hogy ez a fajta svéd oktatáspolitika,
amely elkülöníti a bevándorlókat (akikhez finn szülei miatt őt magát is sorolták) a
svédektől, azt a célt szolgálja, hogy a lebutított, egyszerűbb svédet tanulni kénytelen
bevándorló gyerekek később a munkaerőpiacon csak az alacsonyabb rangú munkák
vállalására legyenek képesek. Ezzel, ha indirekt módon is, de visszacsatolt Cecilia
Wikström hat évvel korábbi megjegyzéséhez, aki ha burkoltan is, de pontosan a
szegregációnak egy effajta következményére figyelmeztetett.
Szülőhelye és szülei révén egyaránt a bevándorlók másfajta csoportjába tartozik a
német szülőktől Németországban született Sigrid Combüchen (1992, 1998, 2003, 2010),
illetve a finnországi születésű, finn szülőktől származó Susanna Alakoski (2006). Ők
mindketten

még

gyerekként,

szüleikkel

vándoroltak

különböző

okok

miatt

Svédországba, tehát mindenféle módon valóban bevándorlóknak tekinthetők. Susanna
Alakoski Hetekivi Olssonhoz hasonlóan a társadalmi különbségekre és a bevándorlók
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nehéz helyzetére irányítja a figyelmet, ám nála jóval könnyedebb stílusban: a
gyermekkor nehézségeinek taglalását át meg átszövi a humor. Sigrid Combüchen
azonban tartózkodik a bevándorlók problémáinak taglalásától: az ő műveinek témái a
„hagyományosabb” svéd regényekhez sorolhatók. Úgy tűnik, mintha ezek a „valódi
bevándorlók” vagy kevesebb problémával lettek volna kénytelenek szembenézni, vagy
pedig egyszerűen jobban fel lettek volna készülve a nehézségekre, mint Svédországban
született, ezért ösztönösen nagyobb fokú „svédségre” igényt tartó társaik.
Ideje megnéznünk, hogy mi az, ami nem található az Augustpriset győztesei vagy
jelöltjei között. Bár abban a korban vagyunk, mint Jameson és Anders Öhman is
megállapította,75 amelyben a magas- és az alacsony kultúra határai elmosódtak, mégis
hiába keresünk tipikus populáris regényeket. Mint láttuk, a történelmi regények szép
számmal képviseltetik magukat, azonban főként az az ága, amely a szerző
tájékozottságáról és műveltségéről tanúskodik. A történelmi regény egy bizonyos
változatában tehát valószínűleg valóban lehet populáris, ám biztosan nem az, amelynek
megírásához a szerzőnek komoly kutatómunkát kellett végeznie. Vérbeli krimiíró
krimije is megtalálható ugyan a jelölt művek között (Henning Mankell, 1995), ennek fő
témája azonban nem a gyilkos kilétének felderítése, hiszen azt az áldozat pontosan
tudja, mondanivalója pedig az afrikai gyarmat szegénységének lefestésével nem az
egyszerű társadalomkritika, hanem sokkal inkább a szolidaritásra való felhívás. Mankell
regénye egyúttal az Ezeregyéjszaka parafrázisává is válik, amennyiben a főhős kisfiú, a
haldokló Nelio kilenc éjszakán keresztül meséli el meggyilkolása történetét, s a
kilencedik éjszakán eljut oda, hogy elárulja, kitől kapta a halálos lövést. Alaptémájában
és felépítésében a Comédia infantil ugyanolyan krimi, mint bármely másik, minden
másban azonban nyilvánvaló a különbség: Nelio nem engedi az elbeszélő José Antonio
Maria Vaz-nak, aki a gyilkos lövés után rátalál és magához veszi, hogy orvost kerítsen,
sőt azt sem engedi, hogy bárkinek is elárulja hollétét, holott ez minden bizonnyal
életének megmentését is jelentené. A gyilkosról a regény végén kiderül, hogy
tulajdonképpen csak véletlenül sült el fegyvere – bár Nelio megölése a történet szerint
sok embernek érdekében állhatott volna, és ezt Mankell folyamatosan érezteti is az
olvasóval, a regény végső kicsengése az, hogy mégsem volt a tettben semmiféle
szándékosság. Mankell műve tehát közel sem tipikus bűnügyi regény, sokkal inkább
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Ld. III. fejezet, 76. old., ill. IV. fejezet, 110. old.
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tekinthető egyfajta „fordított kriminek”, melyben a szegénység ábrázolása egyfajta
indirekt, szolidaritásra való felszólításként funkcionál – amely téma kellően nemes és
kanonikus ahhoz, hogy jelölést érdemeljen a zsűritől. Bűntény szerepel néhány másik,
már említett mű alaptörténetében is (Ekman 1993, Fagerholm 2005), ezek szerzői
azonban Mankell-lel ellentétben nem klasszikus krimiírók, és bár történetükben
meglehetősen hangsúlyos a bűntény, a műnek mégiscsak van egy jelentős, társadalmi
olvasata: ez pedig, mivel az írók személyében nem dörzsölt krimiírókról van szó,
könnyebben kanonizálja a regényt.
Ami a jelölések indoklása szerint a legközelebb állhat a populáris műfajhoz, az Inger
Edelfeldt 1999-es műve, a Det hemliga namnet. Az egyébként semmitmondó
indoklásból (abban az évben az összes jelölthöz rövidnek és frappánsnak szánt, ám
meglehetősen semmitmondó indoklásokat írt a zsűri) mindössze az derül ki, hogy az
értékelők szerint ez csupán egy lányregény,76 ez azonban aligha jogosítaná fel Edelfeldt
regényét arra, hogy a művelt és válogatós közönség könyvespolcaira is bebocsátást
nyerjen. A Det hemliga namnet látszólag valóban egy szokványos női regény a szerelmi
kapcsolatok problematikájáról és a negyvenes éveinek közepén járó, egyedülálló anya
útkereséséről, pszichológiai éleslátása azonban kiemeli a tömegből. Edelfeldt a 70-es
évek végén kezdte pályafutását, s a jelölés évében már számos regénye, ifjúsági
regénye, próza- és verseskötete jelent meg, illusztrálta saját és mások műveit, egyik
meséjét ráadásul 1992-ben a gyermekirodalmi Augustprisetre is jelölték – ilyen
előélettel pedig aligha gondolhatta komolyan bármelyik zsűritag, hogy Edelfeldt
regénye valóban

a „felnőtteknek

szóló

lányregény” meglehetősen

populáris

kategóriájába esne.
Nem annyira cselekményében, mint inkább témájában tipikus szerelmi történet
lehetne Elisabeth Rynell mindkét jelölt regénye is (1997, 2002), ennek azonban
erőteljes provinciális olvasata van, miként az előbb megállapítottuk, ami viszont szintén
felemeli őt a kánon közelébe, és távolabb helyezi ezáltal egy lehetséges népszerű
irodalmi kategóriától.
Ami hiányzik, ráadásul meglepő módon hiányzik az Augustpriset jelöltjei és
győztesei közül, az a feminista propaganda; legalábbis nem képviselteti magát olyan
mértékben, mint ahogyan azt elvárhattuk volna a kánonvita és a szakirodalom
tanulmányozása után. Ezt a tényt nem utolsósorban a női írók műveinek arányaiban
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„Cikiség – asszony a neved! Lányregény felnőtteknek.” („Pinsamhet – ditt namn är kvinna! Flickbok
för fullvuxna.”) Ld. Függelék, XIII. melléklet [Ford. A.I.]
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csekély jelenléte mutatja a jelölt és végső győztes művek között egyaránt. Néhány mű
akad, amely látszólag feminista hangsúllyal íródott, vagy legalábbis a nőket helyezi
középpontba, vagy ábrázolja őket egy meg nem értő, patriarchális társadalomban. Egyik
ilyen lehet Sigrid Combüchen győztes regénye (2010), (melynek alcíme: Egy
hölgyregény), amely azonban nem nőibb annál, mint hogy nő írta, nőről: a témát nem
egészíti ki az elnyomó patriarchális társadalom elleni lázadás. Sara Stridsberg 2006-os
regényét témája miatt lehetne ugyan feministának tekinteni, a mű azonban nem
egyértelműen feminista, sőt bizonyos értelemben ellene szól: a szabadszájú (regénybeli)
Solanas több alkalommal is maga utasítja rendre a Solanasért naivan rajongó, feminista
Elbeszélőt. A patriarchális társadalom Stridsberg regényében valóban hangsúlyos
szerepet kap, mely társadalomnak egyértelmű vesztese a fiktív Solanas, ezt azonban
olyan öniróniával ábrázolja, hogy az összhatás mégis meglehetősen mérsékelt lesz: nem
a nők az egyedüli vesztesei ennek az őrült társadalomnak, és közel sem minden nő
olyan ártatlan elnyomott helyzetében, ahogyan azt gondolhatnánk.
Ennek a feminista hallgatásnak a magyarázata az lehet, hogy amit a patriarchális
társadalom ellenfelei oly fennhangon hirdettek az újságok hasábjain és a könyvek
lapjain, az nehezebben kerül be egy irodalmi díj jóval konzervatívabb falai közé. Ennek
oka nem igényel különösebb magyarázatot: tulajdonképpen bármilyen könyvet meg
lehet jelentetni, csak a megfelelő kiadót kell megtalálni hozzá; az viszont már más
kérdés, hogy a könyvnek aztán mennyire sikerül észrevétetnie magát a magaskultúra
őreivel. A korábban említett, részben vagy egészben önéletrajzi ihletésű gyermekkorábrázolások illetve apaábrázolások indirekt módon kapcsolódhatnak a feminista
propagandához (pl. Linderborg 2007), ez a kapcsolat azonban nem minden esetben jön
létre (pl. Delblanc 1991). Egy kivétel mindenesetre akad a díjazott művek között: A
2001-ben győztes (férfi) Torbjörn Flygt Underdog című regénye, melynek igazából
csak az utolsó lapjain válik nyilvánvalóvá az addig is űzött feminista propaganda: de
valójában az egész regény annak bizonyítása, hogy apa nélkül is fel lehet nőni, sőt jobb
is, hogy csak az anya van jelen. Az apa (aki amúgy is alkalmatlan az apaszerepre) csak
epizodikus szerephez jut, jelentősége pedig annál is kisebb. A regény végkicsengése („a
férfiakra nincsen szükség”) nem csupán összefoglalása az elmúlt évtizedek feminista
filozófiájának, de a férfi írónak a kialakult helyzetbe való konfrontációmentes
beletörődését is jelzi. A zsűri pedig alighanem annyira elégedett volt ezzel az attitűddel,
hogy gyorsan kanonizálta is a regényt.
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Ami a jelölt illetve díjazott művek hangvételét illeti, a világtrendhez hasonlóan
Svédországban is nemesebb a tragédia a komédiánál: a művek többségének
alaphangulata és témája is leginkább borús. A humor csak ritkán foglal el nagyobb teret
a művekben; ilyen kivételt képez Malte Persson (2008), Maja Lundgren (2001), Mikael
Niemi (2000), Sara Mannheimer (2008), Jonas Hassen Khemiri (2006), Sara Stridsberg
(2006) vagy Susanna Alakoski (2006) műve; e két utóbbi témája alapvetően borús, a
humor viszont feloldja a sötét alaphangot. Az öncélú humor tehát nem kanonizálható:
műveltség, a provincia bemutatása vagy a társadalmi problémák és különbségek
érzékeny ábrázolása szükségesek ahhoz, hogy egy humoros hangvételű művet
kanonizálni lehessen.
A szinkrón kánon tehát a magaskultúra helyzetének megszilárdítására szolgál; annak
döntnökei, meghatározói pedig ügyelnek arra, hogy csak azok kerülhessenek be, akik
számot adtak műveltségükről és nemes szándékaikról. Tulajdonképpen a téma
komolysága az, amely megnemesíti az esetenként populárisnak tekintett műfajt, tehát
valójában nem is a műfaj alacsonyabb rendű, hanem a megvalósítása. Az ellentét és a
különbség megvan a két pólus között – és a díjazott műveik témáit tekintve nem is
valószínű, hogy valaha eltűnik, vagy akár csak kisebb is lesz.

6. Az Augustpriset hatásmechanizmusa
A díjak és elismerések természetesen nem csupán visszajelzések egy adott kor
legfontosabbnak tekintett szerzőiről és műveiről, de komoly manipulációt is jelentenek
az egyénre. A díjak már természetüknél fogva hatnak az emberi pszichére: mindenki
szeretne a legjobbakhoz tartozni, márpedig ha valaki olvasott egy megbecsült helyen
lévő művet, az olvasás ténye által helyet nyert egy kulturálisan elit társaságban. Az
Augustpriset esetében ez a lelki hatásfolyamat a következőképpen zajlik le. A zsűri
tagjai kiválasztják azt a hat művet, amelyet valamilyen ideológiai (esztétikai-ideológiai
vagy politikai-ideológiai) okból stratégiailag fontosnak ítélnek. Ezek a könyvek
szokványos kötött formában jelentek meg az elmúlt évben, tehát nem kimagaslóan
drágák, de nem is olcsóak – az irodalom iránt elkötelezett emberek mindenképpen
hozzáférhettek. Erre a hat műre már a kiválasztással felhívják a figyelmet, és ezzel
párhuzamosan az író korábbi munkássága is felértékelődik, már természetesen
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amennyiben nem debütáló íróról van szó; azonban arra is gondolnunk kell, hogy mikor
teszik mindezt. A hat kiválasztott szépirodalmi mű címét október második felében
hozzák nyilvánosságra, egy hónappal később a végső győztest; azaz pont időben ahhoz,
hogy a díjkiosztó beleszóljon a karácsonyi könyvpiac eladási statisztikáiba: az Augustnyertes vagy August-jelölt művet hagyományosan jó karácsonyi ajándéknak tekintik.77
Nem véletlenül osztják ki tehát a díjat néhány héttel karácsony előtt – számítanak a
megnövekedett eladásra. Az eladás még jobban fog növekedni, amikor a nyertes
nevének kihirdetése után bizonyos idővel (általában néhány hónappal) a pocket, azaz az
olcsó kiadás is megjelenik: ezt már a széles tömegeknek szánják. Az olvasóközönség
bízik az August-bizottságban, pontosabban abban, hogy a bizottság csakis értékes
irodalmat választ ki; márpedig egy magára valamit is adó olvasó igenis szeretne értékes,
igazi irodalmat olvasni. A pocket-kiadás tömeges eladási lehetőségei miatt lehet azt
remélni, hogy a legszélesebb tömegekhez jut majd el a győztes könyv (vagy a jelölt
könyv).78 Ez viszont azt is fogja jelenteni, hogy megkezdődik az olvasók intézményes
befolyásolása: mind a műben olvasható, explicit vagy implicit propaganda, mind pedig
az Augustpriset bizottságának indoklása mint lehetséges műértelmezés fogja
befolyásolni a mű legfőbb, első számú olvasatát.
Az Augustpriset modern, médiaszereplésre alkalmas felépítése miatt fontos, hogy a
szűkített

listára

kiválasztott

művek

egységes

egészet

alkossanak,

mindenki

megtalálhassa benne a kedvére valót – már csak azért is, mert érdeklődő tömegek
hiányában nem lenne egyszerű fenntartani az érdeklődést a végső győztes nevének
nyilvánosságra hozataláig tartó, várakozásteljesnek szánt egy hónapban. A széles
olvasóközönség miatt kellenek a népszerű témák, a viták miatt kellenek az ideológiaiesztétikai perspektívából magyarázható jelölések. Az Augustpriset néhány intenzív
héten keresztül intellektuális beszédtémát biztosít az irodalmat kedvelő svédeknek.
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I kväll delas Augustpriset ut – Vinnarna kan vänta sig försäljningssuccéer. Sveriges Radio, Nyheter
(Ekot). Forrás: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4814074 olvasva: 201309-14
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Ugyanakkor nem feltétlenül jelenik meg az összes jelölt könyv később pocketben: a jelölt verseskötetek
többségének csupán egy kiadása van (ld. pl. Katarina Frostenson: Tal och Regn, 2008; Eva-Stina
Byggmästar: Men hur små poeter finns det egentligen, 2008), de az általában meglehetősen nehezen
olvasható Lotta Lotass díjra jelölt műveinek (skymning:gryning, 2005; Tredje flykthastigheten, 2004;
Band II: Från Gabbro till Löväng, 2002) is csupán egyetlen kiadása van, pocketverziója tehát nincsen.
Amennyiben a kiadó úgy ítéli meg, hogy az adott műből nem lehet tömeges eladást generálni, nem
jelentetik meg olcsó kiadásban a könyvet. (A könyvek megjelenési adatainak forrása: http://www.kb.se,
olvasva: 2013-10-31)
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7.

Szinkrón

kánon

diakrón

perspektívában:

kortárs

szerzők

az

irodalomtörténetben
Amiképpen a régi, klasszikussá vált szerzők diakrón jelenlétét is meg tudjuk vizsgálni,
ugyanúgy elemezhetőek egy szinkrón kánon szereplői egy inkább diakrón
perspektívában. A kortárs szerzők kortárs jelenlétét újságcikkek vagy műveik kiadásai
alapján lehet felmérni, azonban egy bizonyos réteg lehetőséget kap arra, hogy
munkásságát már életében bemutassák egy diakrón szempontból: az irodalomtörténetek
felújított kiadásában. Az irodalomtörténetek, mivel meglehetősen kevés van belőlük,
revíziója és új kiadása nagyobb és költségesebb munka, mint gyakorlatilag bármi más,
ami egy szinkrón kánonnal a médiában történhet. Ekképpen tehát az az író, aki életében
bekerül egy irodalomtörténet friss kiadásába, maga mellé állíthatja az időt mint
kanonizátort: a neve legalábbis már aligha veszhet el a könyvpiac termékeinek
áradatában.
Természetesen mint minden más esetben, itt is az éppen aktuális ideológiák
határozzák meg, hogy egyáltalán ki válogathat az irodalmi díjak és más kortárs
kanonizátorok által megrostált, de még így is felettébb bőséges kínálatból. A jelenleg
aktuális és leginkább használatban lévő79 svéd irodalomtörténet, Bernt Olsson és
Ingemar Algulin munkája 2009-re nagyszabású átdolgozáson ment keresztül; az ötödik
kiadás munkáiban három új szerző és két munkatársuk vett részt: mind az öten nők.80
Egyikük ráadásul az az Anna Williams, akivel a harmadik fejezetben már találkoztunk:
mivel lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen e klasszikus irodalomtörténet
felújításában, feltételezhető, hogy előkelő helyet foglal el a jelen meghatározó
irodalomtörténészei között. Ezzel pedig már mindenképpen könnyebben észrevehető a
feminista ideológia térnyerése, mint amennyire az Augustpriset díjazottjai és kedvelt
témái esetében láthattuk: az új irodalomtörténetet bizony már a nők írják. Az OlssonAlgulin-féle irodalomtörténet ezen új kiadásában az 1965-től kezdődő korszak esett át a
legkomolyabb átdolgozáson (és értelemszerűen kiegészítésen); és az új szerzők
érdeklődéséből elöljáróban mindenképpen arra következtethetünk, hogy a női írókkal és
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Ezt nem kevéssé mutatja az a tény is, hogy ez az az irodalomtörténet, amelyet az utóbbi bő két
évtizedben folyamatosan elővesznek és átdolgoznak; 2013-ban (2009-hez képest változatlan szöveggel) át
is került a tankönyvek kiadásával foglalkozó Studentlitteratur nevű kiadóhoz.
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Olsson-Algulin 2009, p. 608. Az új szerzők a következők: Anna Williams, Åsa Arping, Annika Olsson,
Boel Westin és Annelie Bränström Öhman. Mindannyian az 50-60-as években születtek, és mint a
bemutatásból kiderül, többnyire írónőkkel és feminista irodalommal foglalkoznak.

176

a nőkérdéssel foglalkozó irodalom nagy teret fog kapni abban a nagyjából száz
oldalban, amelyet ez a legfiatalabb korszak kapott.
A listából láthatjuk,81 hogy meglehetősen sok szerzővel foglalkoznak – a legújabb
korszak aligha közelíthető meg másképpen. Különösen akkor nem, ha ezen pár
évtizedes periódus tárgyalásánál három, de még inkább öt irodalomtörténész
véleményét kellett figyelembe venni; míg az előző kiadásokban Olsson és Algulin
leginkább csak a saját korszakával foglalkozott, Olsson az 1809-ig tartó korszakkal,
Algulin pedig az ezt követővel, addig az új kiadásban négy évtizedre jutott öt
irodalomtörténész. Ez természetesen a demokráciát és a csapatmunkát erősítette,
amelyet a svédek egyébként is nagyra tartanak, okozója volt ugyanakkor egyfajta
szétaprózódásnak, melynek eredményeképpen nagyon sok (százötvennél jóval több)
szerzőt említenek meg – ami miatt olyan érzése lehet az olvasónak, hogy igazából nem
kap semmilyen képet a kortárs irodalomról. Több szerzőről emlékeznek meg tehát, a
korrajz azonban, amely a korábbi kiadást jellemezte, elmarad. Fejezetfelosztásuk is
főként inkább tematikán, semmint nagy írói munkásságokon alapul; nőirodalom (pp.
536-537, p. 583), bevándorlóirodalom (pp. 596-601), novellairodalom (pp. 546-549) és
líra (pp. 571-587) egyaránt vizsgálat tárgyává válik; és némiképp váratlan módon egy
teljes fejezetet (pp. 588-594) kap a finnországi svéd irodalom is. A tematikus felosztás,
bár kisebb mértékben, de a korábbi kiadásra is jellemző volt (az alfejezetek címe abban
sem tartalmazta az írók nevét), a finnsvéd irodalom ugyanakkor nem kapott elkülönített
fejezetet – szerzői, mint korábban is említettük, a svédországi svéd irodalom történetébe
voltak ágyazva. Az újabb kiadás ilyen módon történő felosztása egyfajta elkülönülést
sugall, mintha a svédországi svéd irodalom markánsan eltérne a finnországitól, erre
azonban az irodalomtörténetben nincsen tényleges utalás.
A legnagyobb mértékben tárgyalt szerzők tekintetében egy következtetésre máris
juthatunk: nem volt hiába az öt női irodalomtörténész munkája; hiszen az, amit Anna
Williams a harmadik fejezetben ismertetett tanulmányában is keresett, vagyis a női
szempontú irodalomtörténetet, az itt és most az 1965 utáni rész esetében megvalósult. A
lista első két helyén két nő, Kerstin Ekman és Sara Lidman áll, Lidman ráadásul úgy,
hogy a könyv korábbi részeiben (és a korábbi kiadásokban is) már kapott csaknem két
oldalt. Az a tény, hogy ezt követően nyolc férfi író következik sorban, azt a hitet
keltheti talán, hogy az irodalomtörténészek mellőzték a feminista szempont
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alkalmazását, hiszen továbbra is a férfiak vannak többségben, ezt azonban egy gyors
összevetés megcáfolja: a Litteraturens historia i Sverige korábbi kiadásának első
huszonegy szerzője között csupán egyetlen nőnemű író, Sara Lidman szerepel, míg az
új kiadásban ez a szám kilencre rúg. A nők jelenléte tehát jóval erősebb az új kiadásban,
mint a régiben; ez az arány pedig nem változik, ha a teljes, 161 fős szerzői listát
nézzük.82 Hogy miért éppen ezeket a szerzőket tárgyalják, nem indokolják meg, ám a
listából és magából az irodalomtörténetből is kiderül, hogy az irodalmi díjak elnyerése
illetve az azokra való jelölés fontos szempont az értékessé nyilvánítás folyamatában.83
Hogy az Augustpriset előkelő helyen szerepel az irodalomtörténet kanonizációjában az
új generáció irodalomtörténészei számára, a statisztika is mutatja: 2009 (tehát az
irodalomtörténet megjelenése) előtti évekig összesen 90 szerzőt jelöltek a díjra, és
közülük 56-ról, a felénél tehát jelentősen többről, egy-két bekezdés erejéig meg is
emlékeztek a könyvben – többségükről képet, tehát vagy szerzői portrét, vagy pedig
egyik regényük borítóját is közölve.
Mint említettük, a két és fél oldalban tárgyalt Kerstin Ekman a legfontosabb író az
1965 utáni korszakban az irodalomtörténészek szerint, de ha mindazokat nézzük,
akikkel legalább egy oldalnyi terjedelemben foglalkoznak, általánosságban kevés
meglepetésben van részünk: a legfontosabbak között többségében „nagy és klasszikus”
nevek szerepelnek, csaknem mindannyian olyanok, akik már az irodalomtörténet
korábbi kiadásában is szerepeltek. A kevés kivételek egyike a korához képest
meglepően előkelő kilencedik helyen szereplő Jonas Hassen Khemiri, akinek az
irodalomtörténet 2009-es megjelenéséig mindössze három könyvét adták ki – igaz, hat
év alatt nem kevés, összesen nyolc kiadásban.84 Ez azonban nem feltétlenül indokolja
azt, hogy miért kellene nagyobb figyelmet szentelni neki, mint például a jóval idősebb,
nemzetközileg is elismert Per Olov Enquistnek, Torgny Lindgrennek vagy Majgull
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Ezen a listán azok az írók kaptak helyet, akiket az irodalomtörténet szerzői nem csupán megemlítenek
egy mű vagy egy jelenség kapcsán, hanem legalább 1-2 bekezdésnyi (0,1 oldalnyi) terjedelemben
foglalkoznak személyükkel és munkásságukkal. Azon írók, akiket csupán futólag említettek meg, nálunk
nem szerepelnek.
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Pl. Tunström p. 553., Wijkmark, Combüchen, Ranelid p. 558., Ohlsson p. 561, Niemi p. 564., Flygt,
Alakoski, Linderborg p. 569. stb. Ezen esetekben már a képaláírásból kiderül, hogy az adott írók
valamelyik irodalmi díj kitüntetettjei voltak, vagyis gyakorlatilag arra a helyre került az információ,
amely a leginkább felkeltheti a figyelmet – azok figyelmét is, akik csupán belelapoznak az
irodalomtörténetbe, ám nem olvassák végig azt.
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Ett öga rött 2003, 2004, 2007, 2008; Montecore 2006-ban kétszer, Invasion! 2008, 2009. Mindezek
mellé három hangoskönyv és ugyanennyi e-könyv jelent meg műveiből. Forrás: http://www.kb.se,
olvasva: 2013-08-29
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Axelssonnak. Mi teszi Khemirit annyira vonzó szerzővé, hogy egy oldalnál is nagyobb
terjedelemben foglalkozzanak vele?
Az irodalomtörténet Khemirivel elsősorban első két regénye kapcsán foglalkozik,
kiemelve

a

nyelvi

újítókészséget,

illetve

a

bevándorlók

alkalmazkodásának

nehézségeit.85 A nyelv lehetőségeinek kiaknázása, pontosabban a nyelv újrateremtése,
mint láttuk, fontos szempont a kortárs irodalomban, de nem kevésbé fontos az a tény
sem, hogy Khemiri félig maga is a bevándorlónak tekinthető. A bevándorlók nehéz
helyzete, Svédország másik, nem kifejezetten a befogadást mutató arca már az
Augustpriset jelöltjei között is viszonylag fontos téma volt – Khemiri irodalomtörténeti
jelenléte pedig tovább erősíti ezt. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy Khemiri
fiatal szerző, aki „jól mutat” a média által irányított irodalmi közegben: mind szerzői
képe, mind első regényének borítója mintegy kétszerese annak, amelyet más írók
esetében közölnek az irodalomtörténet szerzői. Ezzel a maguk részéről mindent
megtettek, hogy Khemirit ne felejtse el egyhamar a közönség.
Általában is elmondható, hogy az új kiadás többet foglalkozik a fiatalokkal; míg az
1995-ös verzió összesen hatvan szerzője közül csupán ketten vannak olyanok, akik a
kiadás évében még nem érték el negyvenedik életévüket, ők is a lista közepén foglalva
helyet, addig a 2009-es kiadásban öt szerző is szerepel ebből a generációból az első
hatvan szerző között (tehát a teljes lista első harmadában).86 Khemirin kívül nagy
tiszteletnek örvend még az 1972-es születésű Sara Stridsberg, akivel több mint egy
oldalban, összesítésben a 11. helyen foglalkoznak az irodalomtörténészek. Ez a rajongás
objektíven nézve talán még meglepőbb, mint Khemiri esetében. Bár Stridsberg az
August-jelölések mellé (számos kisebb díj mellett) 2007-ben elnyerte a Drömfakulteten
c. regényért az Északi Tanács Irodalmi Díját, 2009-ig mégis csupán két szépirodalmi
műve jelent meg összesen öt kiadásban és számos utánnyomásban.87 Ez természetesen
nem zárja ki azt, hogy éppen ez a két mű legyen irodalomtörténeti jelentőségű – honnan
lehet ezt azonban ilyen kis idő elteltével tudni? Mint említettük, az idő több
szempontból is fontos kanonizátor: egy szerző jelentőségét az utókor képes jobban
felmérni, a kortársak kevésbé; aligha tudhatjuk ugyanis, hogy csupán divatjelenségről
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Olsson-Algulin 2009, pp. 599-600. Khemiri svéd anyától és tunéziai apától született 1978-ban
Stockholmban.
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A Litteraturens historia i Sverige korábbi kiadásának 1965 utáni kánonjáról ld. Függelék, XV.
melléklet.
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Happy Sally 2004-ben kétszer, 2005, Drömfakulteten 2006-ban kétszer. Forrás: http://www.kb.se,
olvasva: 2013-08-30. Stridsbergnek ezeken kívül korábban két gender szempontú tanulmánya is
megjelent, valamint Valerie Solanas SCUM manifesztumának fordítása is az ő nevéhez fűződik.
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van-e szó, amikor felkapnak egy szerzőt, vagy olyasvalakiről, akit évek múltán is
szívesen olvasnak – márpedig egy magára valamit is adó irodalomtörténet nem
foglalkozik divathullámokkal. Hogy egy fiatal szerzőt ilyen kis irodalmi tevékenységgel
is bevesznek egy irodalomtörténetbe, sőt: sokat foglalkoznak vele, mindenképpen arra
utal, hogy az irodalomtörténészek saját hatalmuknál fogva kívánják kanonizálni őt. Ez
viszont azt kell, hogy jelentse, hogy Stridsberg személyében vagy témáiban van valami,
ami fontos üzenetként szolgálhat a jelen- és utókornak egyaránt. Mint az Augustpriset
kapcsán már szó esett róla, Stridsberg témái nem állnak messze a feminizmustól: mind
regényei, mind korábbi, szakirodalmi jellegű művei a nők körül forogtak: olyan nők
körül, akik megpróbálják felforgatni a világot, amelyben élnek. Kérdés az, hogy ez a
tény maga elegendő-e az irodalomtörténészeknek ahhoz, hogy Stridsberget stratégiailag
fontos írónak kiáltsák ki. Maga az irodalomtörténet azt írja Stridsbergről, hogy
„egyértelműen feminista szemszögből ír”,88 ami a róla szóló szöveg terjedelmét tekintve
nyilvánvaló erény az irodalomtörténészek szemében.
Az irodalomtörténet 2009-re természetesen nem csupán belsejében, de külsejében is
megújult.89 Az 1995-2002-es kiadás ősibb hangulatú, montázsszerű borítóképét a 2009es kiadásra felváltották a szerzői portrék, melyek a borítónak jóval több mint felét
foglalják el. A képek között dominálnak a kortárs szerzőkről szólók: többek között
Kerstin Ekman, Sara Lidman, Torgny Lindgren, Agneta Pleijel, Jonas Hassen Khemiri,
Sara Stridsberg és Majgull Axelsson találhatók rajta, Eyvind Johnson és Vilhelm
Moberg a valamivel régebbiek közül, a klasszikusnak számító szerzőket pedig csak
néhányan, például Esaias Tegnér és Victoria Benedictsson képviselik. Az új borító tehát
arcot (illetve arcokat) ad a média korában svéd irodalomnak. Két szerző azonban kiválik
a tömegből: Selma Lagerlöf és Per Olov Enquist portréja a többi szerzői képnél mintegy
négyszer nagyobb, jelezve ezzel azt, hogy ők ketten a svéd irodalom igazi nagyjai.
Egyenjogúság szempontjából nincs is ezzel igazán baj. A nemek aránya egy férfival
és egy nővel rendben van, akárcsak a „régi klasszikus” és a „modern klasszikus” (tehát
a diakrón és a szinkrón kánon) egyensúlya, ráadásul mindketten ismertek és elismertek
nemzetközi viszonylatban is. Felmerül azonban a kérdés, hogy mi történt a diakrón
kánon bizonyítottan legdominánsabb alakjával, August Strindberg-jel. Szerzői portrét ő
is kap ezen az új borítón, de csupán Enquist alatt, egészen a perifériára száműzve: a
88
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„Stridsberg […] skriver ur ett tydligt feministiskt perspektiv”. Olsson-Algulin 2009, p. 525. [Ford. A.I.]
Ld. Függelék, XVI. és XVII. melléklet
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szemlélőnek könnyen az az érzése támadhat, hogy az új irodalomtörténészek
szerkesztőbizottsága fokozta le őt mesterségesen, minden bizonnyal feminista
szempontból kevésbé szalonképes munkássága miatt. Hogy mennyire lesz tartós ez a
lefokozás, egyelőre természetesen még nem tudni. Azonban az új irodalomtörténet
ítéletet mondott a régi kánon hagyománya felett: a hatalom részéről hivatalosnak
tekinthető a trónfosztás.
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VI. Konklúzió
A társadalom alapvető építőeleme a kanonizáció. Nem csupán minden pillanatban
választunk és értékelünk, de a megteremtett kánon össze is kapcsol minket egy kívánt
módon, egy közösségi szinten. A kánon társadalmi szükségszerűség: egy viszonyítási
pont egy egyébként átláthatatlan világban, amely arra is szolgál, hogy képesek legyünk
a saját helyünket meghatározni benne.
A kánon ugyanakkor egy más társadalmi szinten a manipuláció eszköze is. Az egyén
kiválasztja a maga kánonját, de ugyanígy kiválasztja a maga kánonját egy intézmény is
– mely intézményt ideológiák irányítanak, s ezzel együtt az egyén társadalom- és
önképét is. A kanonizáció folyamatosan zajlik, egyéni és társadalmi szinten is; és ezzel
együtt a kanonizáció a történelem folyamatos írása és átírása lesz: az éppen aktuális
ideológiák szerinti történetet olvastatja ki ennek segítségével az egyénnel.
Kérdés azonban, hogy melyik műből lesz kánon, és egyáltalán ki lesz a feladója és a
címzettje a kanonizáció útján kiválasztott műveknek. Kánon ugyanis sok és sokféle van,
személyes egyéni és kollektív intézményes szinten; és mindenki a maga ízlésének és
érdekeinek megfelelően válogatja majd ki a legjobbakat: azaz azokat a műveket,
amelyek az ő (egyén vagy intézmény) céljának a legjobban megfelelnek egy adott
pillanatban. Ebből következően a kánon mindenhol ott van és folyamatosan változik; az
emberi-társadalmi élet kikerülhetetlen részévé válik. Ebből a megközelítésből nem
merülhet fel az a kérdés, hogy jó-e a kánon vagy sem, legyen-e vagy sem; hiszen kánon
mindenképpen van.
A 2006-os svéd kánonvita rávilágított arra, hogy a kánon a közvélemény szemében
legfőképpen „kötelező irodalomlista” jelentésben használatos, ilyen módon pedig vita
tárgyát képezheti az, hogy kell-e bárkinek is ilyesmi, vagy pedig nem; milyen előnyei és
hátrányai lehetnek ennek. Látnunk kell azonban, hogy a szó jelentése ennél jelentősen
összetettebb: hogy a kánon akkor is van, amikor iskolai kötelező irodalomlista nincs; és
hogy ezt a kánont is valakik készítik, nem nő ki a semmiből, és nem csupán belső
értékei révén, művészi szempontok szerint válogató Nép közreműködésének
eredményeképpen válik naggyá, olvasandóvá egy mű. A kötelezőségi skála egyik végén
személyes indokok állnak: az egyén személyes, belső indíttatásból érzi kötelezve magát,
hogy elolvasson egy művet, például azért, mert egy számára fontos személy ajánlotta
azt elolvasásra; az ellentétes végén pedig a külső kényszer, a hatalom írja elő az adott
mű elolvasását. A két véglet között számos, többé-kevésbé személyes illetve
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intézményes hatás révén válik egy mű kötelezővé, de mindenképpen részt vesz
mindegyikük a kánon alakításában.
A mű kiválasztásával azonban a mű értelmezésének kiválasztása is megtörténik. Egy
bizonyos ideológia szerint kiválasztott mű értelmezése az adott ideológia érdekeinek
megfelelően fog történni, aláhúzva ezzel azt, hogy a kánon a hatalom eszközeként
szolgál, és hogy egy adott hatalomnak gazdasági vagy ideológiai érdeke fűződik egy
szerző vagy mű legnagyobbak közé való emeléséhez.
Mindenképpen értékelünk, ha egy műről megnyilatkozunk. Viszont speciális
társadalmi kódok írják elő, hogy milyen műveket miként lehet értelmezni és értékelni,
mely kódok nem tudatosan vannak jelen gondolkodásunkban. Azokat a műveket,
amelyek az éppen uralkodó politikai/társadalmi ideológiát támogatják, mindenképpen
pozitív elvárásokkal kell olvasni, és lehetőleg értékelni is. Az is előfordulhat, hogy egy
mű maga teremt meg egy később aztán uralkodóvá váló ideológiát – ennek a műnek
várhatóan tartósabb helye lesz aztán a kánonban, mint a régi ideológiát hűségesen
visszhangzónak.
Svédország 2006-os kánonvitájában a kánon ellenzői a gondolat szabadságának
őrzőiként tekintettek magukra, ellenfelükre pedig a diktatúrák támogatóiként; míg a
kánon támogatói a műveltség-műveletlenség fogalompárok mentén tekintettek a
kánonra. A kánon szó jelentését nem annak komplexitásában szemlélték, hanem
egyfajta szűkített, „kötelező irodalomlista” jelentésben; ilyen módon pedig arra
helyeződött a problémafelvetés hangsúlya, hogy kell-e ez a kánon a svéd iskolákba,
avagy sem. Ugyanakkor világossá vált, hogy a kérdés nagyon érzékeny pontot érint a
svéd társadalomban és közéletben: az irodalom szabadságának fenntartása az egyén
szabadságának előfeltétele – és ez nem csupán a legutóbbi években, de, miként láttuk,
több évtizedre visszamenőleg megfigyelhető. Más kánonok létével azonban nincsenek
ellenérzéseik: még a nyelvi, szókincsbeli kánon létét is sokkal természetesebbnek, vitára
alkalmatlannak találják, de az irodalmi művek kiválasztását szigorúan csak az egyénre
akarják bízni.
A kánon svéd szakirodalma megerősíti ezt a képet. Az irodalom kánonja vitát
gerjeszt, más kánon léte azonban nem vált ki heves reakciókat; és csak elvétve akad
egy-egy kutató, aki másik oldalról közelítve meg a kérdést felhívja a figyelmet a
kanonizáció egyetemességére és a kánon általános jelenlétére – például a személyek
köré létesített múzeumok példáján keresztül.
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Svédország és Magyarország, úgy tűnik, az iskolai kánonszemlélet két végletét testesíti
meg. A svéd iskolai kötelező olvasmánylista hiánya szélsőségesen liberális álláspontot
közvetít, melyben eleve lehetetlenné teszik, hogy a svéd fiatalok ugyanazokkal a
szerzőkkel és művekkel ismerkedjenek meg, az oktatásban ugyanakkor tantervszerűen
helyet kap a kánonról való vita. Magyarországon viszont, ha a kánon tartalmáról vannak
is viták, a kánonról mint konstrukcióról, a kánon lényegéről és működési
mechanizmusairól szóló viták ugyanakkor nincsenek szabályozva a Nemzeti
alaptantervben. A kánonviták ekképpen mindkét országban meglehetősen korlátozottak
lesznek: Svédországban megvan az apparátus a vitához, iskolai kánonról azonban,
közös tartalom híján, nem lehet vitázni; Magyarországon azonban a kánon adott, a róla
szóló vita pedig nem válik természetessé, szakirodalmi apparátus hiányában: a diákok
figyelmét nem hívják fel arra, hogy az olvasásra kijelölt művek mindenképpen
valamilyen választás eredményei.
A kanonizációban végső soron mindenki részt vesz, azonban bizonyos szereplők
jelenléte a többiekénél nagyobb súllyal esik latba: ilyenek például a könyvkiadók, akik
tulajdonképpen az első intézményes lépcsőfokot jelentik a művek kiválasztásában,
lehetővé téve egy mű anyagi megvalósulását. Minél nagyobb (gazdasági szempont) és
régibb (az idő mint kanonizátor) a kiadó, annál fontosabb a véleményük. A nagy kiadó
választása sokkal egyértelműbb kanonizációt jelent, mint egy kisebb kiadó irodalmilag
mégoly értékes kiadása. Svédországban tehát a régi és gazdaságilag igen sikeres
Bonniers szava lesz az igazán döntő, hiába a kis kiadók érték-propagandája, és hiába áll
maga az olvasóközönség is a kicsik oldalán egyfajta tudatos szinten, öntudatlanul
ugyanis ő is inkább a nagyokat fogja választani.
A fizikai kanonizátorokon kívül fontos szerepet kapnak az eszmei kanonizátorok,
azaz azok az intézmények, amelyek a már meglévő anyagból válogatnak bizonyos
szempontok szerint, és egy adott szerző vagy mű nagyságát határozzák meg a
rendelkezésükre álló módon és eszközökkel. Diakrón szempontú kánont teremtenek
folyamatosan az irodalomtörténetek, amelyek a múltat írják újra. Svédország elmúlt öt
évtizedének irodalomtörténetei viszonylag egységes képet nyújtanak: individuális
eltérések természetesen vannak, de a svéd irodalom korszakairól és nagy szerzőiről
nagyjából egyformán vélekednek. A közoktatásból ugyan hiányzik a közös
irodalomlista, a kánon azonban, vagyis a művelt svéd ember nem tudatos elképzelése
önnön nemzeti irodalmáról, feltűnően egységes. Hiába tekinti tehát a kritikus
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gondolkodást megkövetelő, a hatalmi törekvéseket állandóan leleplezni kívánó svéd
állampolgár a kánontalanságot a demokrácia csúcsának, az ő engedélye nélkül is él és
virul egy össznemzeti diakrón kánon – mivel a svéd állampolgárnak nem kötelező
tanulmányoznia ezt az élő kánont, csupán önnön kultúrájának történetétől került
távolabb, a hatalom megosztásának és a kánon közös meghatározásának idealisztikus
megvalósításához egy jottányit sem közelített.
Szinkrón kánont írnak, és a jelen társadalmának és társadalmi elvárásainak talán
legpontosabb képét adják az irodalmi díjak, melyek a jelen fontos műveinek
kiválasztását vállalták magukra. Svédországban számos kisebb-nagyobb irodalmi
elismerés létezik, az August Strindberg nevét viselő Augustpriset azonban még a médiát
is képes involválni és aktivizálni díjkiosztójára, várhatóan a legszélesebb közönséghez
juttatva el ezzel döntéseinek, kanonizációjának eredményét. Az Augustpriset azonban
éppen emiatt nem csupán hatalom, de az uralkodó ideológiák szócsöve, tehát eszköze is;
vagyis kötelezőnek kell éreznie magára nézve, hogy az ideológiailag megfelelő műveket
válassza ki, és csakis azokat – rebellis, az uralkodó ideológiákat megkérdőjelező
gondolatok nem kaphatnak helyet benne. Preferenciáik többé-kevésbé jól látható képét
adják a társadalmat irányító és formáló mechanizmusoknak: a bevándorlók illetve
homoszexuálisok támogatása, a rasszizmus és antiszemitizmus elítélése, a „folkhem”
kritikus szemlélete vagy a provincia ábrázolása mind-mind olyan témák, melyek
valamelyikének kötelezően meg kell jelennie a műben ahhoz, hogy az értékelőbizottság
tetszését elnyerje. Ezek a példák speciálisan svédek, de a konklúzió általános: a politikai
korrektség nem csupán svéd jelenség. Bizonyos preferenciák a kanonizáció egyes
területein, például a könyvkiadásban fontosak lehetnek, mint amilyen a feminizmus
vagy a populáris irodalom támogatása, ezeket azonban más területeken, például az
irodalmi díjak konzervatívabb felfogású szerkezetében, még nem emelték teljes
mértékben normaszintre. Azonban a tendenciákat figyelembe véve elképzelhető, hogy
valamennyi idő múlva megtörténik ezek kanonizációja is, a társadalom minden
szegletében, a közösség minden tagjának tudatában.
Az író személye fontos, de mivel nagyon nagy íróból mindig csak kevés számú lehet,
többnyire olyan értelemben fontos csupán, hogy vagy kellően fiatalnak, vagy pedig
meglehetősen idősnek kell lenni ahhoz, hogy műveik kedvező elbírálásban
részesüljenek – különösen a 2000-es évektől fogva látható jól ez a tendencia. A
középkorú írók ebben az összehasonlításban jócskán elmaradnak a másik két
korcsoporttól: az ő kanonizálódásuk kevésbé éri meg gazdaságilag (vonzó, fiatal írók
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esetében) vagy az idő szempontjából (patinás, „kipróbált” írók esetében). Az 1989 óta
kiosztásra kerülő Augustpriset most már elég idősnek és megfelelő hatalmi bázissal a
háta mögött kellően rangosnak tekinthető ahhoz, hogy képes legyen komoly
kanonizációs tevékenységet kifejteni: az általa kiválasztott művek nagy példányszámot
tudnak generálni. Ebben a folyamatban fontos szövetségeseik a nagy kiadók, akik már
csupán nevükkel is ösztönös tiszteletet ébresztenek az olvasóban. Az általuk kiadott
művek jelölése kedvezően hat vissza a díjra, növelve ezzel annak presztízsét is, még
hatékonyabbá téve a kanonizációt. Az értékelőknek ugyanakkor figyelniük kell arra,
hogy a kiválasztott művek potenciálisan eladhatóak legyenek: ez az oka annak, hogy a
jelölt ill. győztes művek döntő többsége a nagy példányszámban eladható regények
közül kerül ki, és csak elvétve találunk közöttük versesköteteket, vagy még kevésbé
drámát. A díj tehát egyértelműen jelzi, hogy merre kívánja terelni a kánont; és mivel
mostanra neki magának is joga van beleszólnia ebbe a folyamatba, aligha kétséges,
hogy a regény kanonikus helyzete a következő években a többi műfaj rovására tovább
fog erősödni.
Akármennyire is szeretnénk azt hinni, hogy a kánon művészi értékek szerint válogató
közös akarat természetes leképeződése, mégsem lesz más, mint egy ideológiai hatalom
szellemi eszköze, mely ekképpen maga is ideológiai hatalommá válik. Bármilyen
közösség kánonjáról is beszéljünk, annak meghatározói egyfajta hatalom képviselői
kell, hogy legyenek, egymással sokszorosan összefonódva. A kanonizáció tehát
megtörténik, méghozzá az egyes ember feje fölött, számára többnyire láthatatlanul; s az
ő szerepe csupán arra korlátozódik, hogy választásai, érdeklődése révén öntudatlanul is
megerősítse azt az ideológiai rendet, amelyet egy rejtőzködő hatalom szabott ki
számára.
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6. Frihetstid och gustaviansk tid 1721 till 1809 (65,4) 10,695%
7. Romantik och romantisk realism 1809 till ca 1870 (100,2) 16,385%
8. Naturalism och symbolism på svenska 1870 till 1914 (114,1) 18,659%
9. Från tiotal till fyrtital 1914 till 1945 (131,3) 21,471%
10. Från folkhemmet till informationssamhället 1945 till 1990 (107,7) 17,612%

Függelék IV.
Svéd irodalomtörténetek fejezetfelosztása
Olsson-Algulin (570 oldalnyi irodalomtörténet, kép vagy idézet)
1. Forntiden (ca -1100) (3) 0,526%
2. Medeltiden (ca 1100-1520) (21) 3,684%
3. Reformation och humanism. Äldre Vasatid (1520-1630) (14) 2,456%
4. Renässans, barock och begynnande klassicism. Stormaktstiden (1630-1730) (54)
9,473%
5. Upplysning-rokoko, klassicism och förromantik. Frihetstiden och Gustavianska tiden
(1730-1809) (70) 12,280%
6. Romantiken (1809-1830) (52) 9,122%
7. Liberalism, realism och efterromantik (1830-1879) (64) 11,228%
8. Det moderna genombrottet (1879-1909) (84) 14,736%
9. Borgerlig och proletär realism – modernismens frammarsch (1909-1945) (94)
16,491%
10. Modernistisk guldålder och efterkrigstidspessimism (1945-1965) (70) 12,280%
11. Från vänsterengagemang till kulturell nykonservatism (1965-) (44) 7,719%

IV. Svéd irodalomtörténetek fejezetfelosztása oldalszámmal és százalékos
arányokkal (vastaggal szedve a leghosszabb fejezet)

Függelék V/1.
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Olsson-Algulin
Olsson-Algulin: Litteraturens historia i Sverige (2002)
Szerző neve

oldalszám

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

18,8

2

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

11,4

3

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

6,9

4

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

6,3

5

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

5,9

6

DALIN, Olof von (1708-1763)

5,7

7

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

5,7

8

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

5,6

9

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

5,3

10

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

5,2

11

MARTINSON, Harry (1904-1978)

5,2

12

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

4,8

13

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

4,8

14

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

4,8

15

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

4,6

16

BREMER, Fredrika (1801-1865)

4,5

17

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

4,3

18

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

4,2

19

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

4,1

20

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

4

21

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

4

22

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

23

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

3,5

24

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

3,3

25

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

3,3

26

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

3,1

27

AHLIN, Lars (1915-1997)

3

28

HANSSON, Ola (1860-1925)

3

29

FRANZÉN, Frans Michael (1772-1847)

2,9

30

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

2,9

31

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

2,6

32

LINDEGREN, Erik (1910-1968)

2,6

33

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

2,6

34

LENNGREN, Anna Maria (1754-1817)

2,5

35

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

2,5

36

THORILD, Thomas (1759-1808)

2,5

37

SPEGEL, Haquin (1645-1714)

2,4

38

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

2,2

39

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

2,2

40

DIKTONIUS, Elmer (1896-1961)

2,1

41

GYLLENSTEN, Lars (1921-2006)

2,1

42

CREUTZ, Gustaf Philip (1731-1785)

3,9

2
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Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Olsson-Algulin
43

DAGERMAN, Stig (1923-1954)

2

44

GYLLENBORG, Gustaf Fredrik (1731-1808)

2

45

KOCH, Martin (1882-1940)

2

46

VENNBERG, Karl (1910-1995)

2

47

AHLGREN, Ernst (1850-1888)

1,9

48

LIDMAN, Sara (1923-2004)

1,7

49

NORDSTRÖM, Ludvig (1882-1942)

1,7

50

TRANSTRÖMER, Tomas (1931-)

1,7

51

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

1,7

52

GUSTAFSSON, Lars (1936-)

1,6

53

LEOPOLD, Carl Gustaf af (1756-1829)

1,6

54

LUCIDOR, Lasse (1638-1674)

1,6

55

PETRUS, Dacia de (1235-1289)

1,6

56

SUNDMAN, Per Olof (1922-1992)

1,6

57

SWEDENBORG, Emanuel (1688-1772)

1,6

58

WÄGNER, Elin (1882-1949)

1,5

59

DAHLSTIERNA, Gunno Eurelius (1661-1709)

1,4

60

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

1,4

61

COLUMBUS, Samuel (1642-1679)

1,3

62

JERSILD, Per Christian (1935 Katrineholm-)

1,3

63

LIDNER, Bengt (1757-1793)

1,3

64

WÄSTBERG, Per (1933-)

1,3

65

BERGBO, Skogekär (1619-1684)

1,2

66

ENQUIST, Per Olov (1934-)

1,2

67

MYRDAL, Jan (1927-)

1,2

68

VÄRNLUND, Rudolf (1900-1945)

1,2

69

WIVALLIUS, Lars (1605-1669)

1,2

70

DELBLANC, Sven (1931-1992)

1,1

71

MAGNUS, Olaus (1490-1557)

1,1

72

NORÉN, Lars (1944-)

1,1

73

BOYE, Karin (1900-1941)

74

KRUSENSTJERNA, Agnes von (1894-1940)

1

75

MARTINSON, Moa (1890-1964)

1

76

PALM, Göran (1931-)

1

77

RUNIUS, Johan (1679-1713)

1

V/1. Írók rangsora.
Litteraturens historia i Sverige (2002).
(A legalább egy oldalnyi terjedelemben szereplő szerzők)

1

Függelék V/2.
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Hägg
Hägg: Den svenska litteraturhistorien (1996)
Szerző neve

oldalszám

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

17,1

2

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

13,2

3

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

12,4

4

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

12,3

5

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

6

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

11,1

7

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

10,4

8

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

9

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

10

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

11

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

7

12

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

7

13

MARTINSON, Harry (1904-1978)

7

14

LAGERKVIST, Pär (1891 Växjö-1974)

15

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

6,5

16

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

5,9

17

JERSILD, Per Christian (1935-)

5,6

18

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

5,5

19

SÖDERGRAN, Edith (1892 S:t-1923)

5,4

20

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

5,3

21

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

5,2

22

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

5,1

23

BREMER, Fredrika (1801-1865)

5

24

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

5

25

DELBLANC, Sven (1931-1992)

4,8

26

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

4,3

27

FLYGARE-CARLÉN, Emilie (1807-1892)

4,2

28

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

4,2

29

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

3,9

30

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

3,9

31

AHLIN, Lars (1915-1997)

3,4

32

BOYE, Karin (1900-1941)

3,2

33

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

3,2

34

ANDERSSON, Dan (1888-1920)

3,1

35

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

3

36

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

3

37

LENNGREN, Anna Maria (1754-1817)

2,9

38

LINDEGREN, Erik (1910-1968)

2,7

39

KRUSENSTJERNA, Agnes von (1894-1940)

2,6

40

SIWERTZ, Sigfrid (1882-1970)

2,6

41

DALIN, Olof von (1708-1763)

2,5

42

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

2,3

12

9,6
9
7,5

6,8
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43

LIDNER, Bengt (1757-1793)

2,3

44

WIRSÉN, Carl David af (1842-1912)

2,3

45

WIVALLIUS, Lars (1605-1669)

2,3

46

ENQUIST, Per Olov (1934-)

2,2

47

GUSTAFSSON, Lars (1936-)

2,2

48

MARTINSON, Moa (1890-1964)

2,2

49

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

2,2

50

CREUTZ, Gustaf Philip (1731-1785)

2,1

51

LUCIDOR, Lasse (1638-1674)

2,1

52

THORILD, Thomas (1759-1808)

2,1

53

DAGERMAN, Stig (1923-1954)

2

54

FRANZÉN, Frans Michael (1772-1847)

2

55

FRIDEGÅRD, Jan (1897-1968)

2

56

NORÉN, Lars (1944-)

2

57

THOMAS, biskop (1380-1443)

2

58

WÄGNER, Elin (1882-1949)

1,9

59

LIDMAN, Sara (1923-2004)

1,8

60

LEOPOLD, Carl Gustaf af (1756-1829)

1,7

61

WÄSTBERG, Per (1933-)

1,7

62

EKMAN, Kerstin (1933-)

1,6

63

VENNBERG, Karl (1910-1995)

1,5

64

HELLSTRÖM, Gustaf (1882-1953)

1,4

65

LIVIJN, Clas (1781-1844)

1,3

66

SPEGEL, Haquin (1645-1714)

1,3

67

CLAESSON, Stig (1928-2008)

1,1

58

DIKTONIUS, Elmer (1896-1961)

1

69

FERLIN, Nils (1898-1961)

1

V/2. Írók rangsora.
Den svenska litteraturhistorien (1996).
(A legalább egy oldalnyi terjedelemben szereplő szerzők)

Függelék V/3.
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Delblanc-Lönnroth
Delblanc-Lönnroth: Den svenska litteraturen (1993)
Szerző neve

oldalszám

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

79,8

2

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

32,3

3

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

25,3

4

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

24,8

5

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

23,2

6

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

21,6

7

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

18,3

8

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

16,5

9

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

15,7

10

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

15,1

11

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

12,8

12

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

11,9

13

MARTINSON, Harry (1904-1978)

11,8

14

SWEDENBORG, Emanuel (1688-1772)

11,8

15

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

16

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

10,6

17

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

10,6

18

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

10,6

19

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

9,5

20

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

9,4

21

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

9,2

22

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

23

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

9

24

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

9

25

PETRI, Olaus (1493-1552)

8,8

26

BREMER, Fredrika (1801-1865)

8,1

27

AHLIN, Lars (1915-1997)

7,6

28

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

7,2

29

THORILD, Thomas (1759-1808)

7,2

30

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

6,4

31

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

6,4

32

FLYGARE-CARLÉN, Emilie (1807-1892)

6,3

33

LIDNER, Bengt (1757-1793)

6,3

34

DALIN, Olof von (1708-1763)

35

GYLLENSTEN, Lars (1921-2006)

5,9

36

PALM, Göran (1931-)

5,9

37

GUSTAFSSON, Lars (1936-)

5,7

38

LENNGREN, Anna Maria (1754-1817)

5,7

39

WIVALLIUS, Lars (1605-1669)

5,5

40

BOYE, Karin (1900-1941)

5,3

41

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

5,3

42

FRANZÉN, Frans Michael (1772-1847)

5,2

11

9

6

Függelék V/3.
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Delblanc-Lönnroth
43

HAMMARSKÖLD, Lorenzo (1785-1827)

44

CREUTZ, Gustaf Philip (1731-1785)

45

MAGNUS, Olaus (1490-1557)

4,9

46

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

4,8

47

WÄGNER, Elin (1882-1949)

4,8

48

LUCIDOR, Lasse (1638-1674)

4,6

49

NORDSTRÖM, Ludvig (1882-1942)

4,6

50

DAHLSTIERNA, Gunno Eurelius (1661-1709)

4,4

51

HEDENVIND-ERIKSSON, Gustav (1880-1967)

4,4

52

ENCKELL, Rabbe (1903-1974)

4,3

53

BJÖRLING, Gunnar (1887-1960)

4,2

54

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

4,2

55

DAGERMAN, Stig (1923-1954)

4,1

56

DELBLANC, Sven (1931-1992)

4

57

LINDEGREN, Erik (1910-1968)

4

58

NORÉN, Lars (1944-)

3,9

59

GYLLENBORG, Gustaf Fredrik (1731-1808)

3,8

60

KRUSENSTJERNA, Agnes von (1894-1940)

3,6

61

SIWERTZ, Sigfrid (1882-1970)

3,6

62

VENNBERG, Karl (1910-1995)

3,6

63

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

3,5

64

PETRUS, Dacia de (1235-1289)

3,5

65

HANSSON, Ola (1860-1925)

3,4

66

LIDMAN, Sara (1923-2004)

3,4

67

MATTHIAS, magister (1300-1352)

3,4

68

RUDBECK, Olof d,ä, (1630-1702)

3,4

69

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

3,3

70

DIKTONIUS, Elmer (1896-1961)

3,2

71

HELLSTRÖM, Gustaf (1882-1953)

3,2

72

MYRDAL, Jan (1927-)

3,1

V/3. Írók rangsora.
Den svenska litteraturen (1993).
(A legalább három oldalnyi terjedelemben szereplő szerzők)

5,1
5

Függelék V/4
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Tigerstedt
Tigerstedt: Svensk litteraturhistoria (1971)
Szerző neve

oldalszám

1

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

2

STRINDBERG, August (1849-1912)

14

3

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

8,8

4

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

8,7

5

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

8,4

6

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

7

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

7,5

8

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

7,1

9

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

7,1

10

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

7,1

11

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

6,8

12

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

6,5

13

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

6,3

14

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

15

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

5,7

16

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

5,7

17

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

5,5

18

DALIN, Olof von (1708-1763)

5,3

19

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

5,1

20

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

5

21

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

4

22

FRANZÉN, Frans Michael (1772-1847)

4

23

THORILD, Thomas (1759-1808)

3,5

24

LEOPOLD, Carl Gustaf af (1756-1829)

3,5

25

MARTINSON, Harry (1904-1978)

3,3

26

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

3,3

27

LENNGREN, Anna Maria (1754-1817)

3,3

28

HANSSON, Ola (1860-1925)

3,2

29

SWEDENBORG, Emanuel (1688-1772)

3,2

30

WIVALLIUS, Lars (1605-1669)

3

31

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

2,8

32

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

2,7

33

THOMAS, biskop (1380-1443)

2,7

34

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

2,6

35

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

2,5

36

CREUTZ, Gustaf Philip (1731-1785)

2,5

37

RUNIUS, Johan (1679-1713)

2,3

38

LIDNER, Bengt (1757-1793)

2,2

39

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

2

40

LUCIDOR, Lasse (1638-1674)

2

41

AHLIN, Lars (1915-1997)

1,9

42

LINDEGREN, Erik (1910-1968)

1,9

14,9

8

6

Függelék V/4
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Tigerstedt
43

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

1,8

44

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

1,8

45

DAHLSTIERNA, Gunno Eurelius (1661-1709)

1,8

46

KRUSENSTJERNA, Agnes von (1894-1940)

1,5

47

GYLLENBORG, Gustaf Fredrik (1731-1808)

1,5

48

DIKTONIUS, Elmer (1896-1961)

1,4

49

COLUMBUS, Samuel (1642-1679)

1,4

50

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

1,4

51

SPEGEL, Haquin (1645-1714)

1,3

52

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

1,2

53

BOYE, Karin (1900-1941)

1,2

54

GYLLENSTEN, Lars (1921-2006)

1,2

55

ENCKELL, Rabbe (1903-1974)

1,1

56

WIRSÉN, Carl David af (1842-1912)

1

57

VENNBERG, Karl (1910-1995)

1

V/4. Írók rangsora.
Svensk litteraturhistoria (1971).
(A legalább egy oldalnyi terjedelemben szereplő szerzők)

Függelék V/5
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Alving-Hasselberg
Alving-Hasselberg: Svensk litteraturhistoria (1965)
Szerző neve

oldalszám

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

16

2

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

14,2

3

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

11,5

4

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

11

5

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

9,4

6

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

8,6

7

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

8,5

8

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

8,2

9

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

8,1

10

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

7,3

11

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

5,8

12

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

5,8

13

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

5

14

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

5

15

DALIN, Olof von (1708-1763)

4,9

16

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

4,9

17

MARTINSON, Harry (1904-1978)

4,8

18

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

4,2

19

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

4,2

20

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

4,2

21

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

3,6

22

BREMER, Fredrika (1801-1865)

3,4

23

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

3,4

24

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

3,2

25

DIKTONIUS, Elmer (1896-1961)

3,2

26

LENNGREN, Anna Maria (1754-1817)

3,1

27

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

3

28

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

3

29

BOYE, Karin (1900-1941)

2,7

30

PETRI, Olaus (1493-1552)

2,6

31

AHLIN, Lars (1915-1997)

2,5

32

LINDEGREN, Erik (1910-1968)

2,4

33

ENCKELL, Rabbe (1903-1974)

2,2

34

RUDBECK, Olof d.ä. (1630-1702)

2,2

35

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

2,1

36

FRANZÉN, Frans Michael (1772-1847)

2,1

37

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

2,1

38

THORILD, Thomas (1759-1808)

2,1

39

LIDNER, Bengt (1757-1793)

1,9

40

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

1,9

41

DAGERMAN, Stig (1923-1954)

1,8

42

LEOPOLD, Carl Gustaf af (1756-1829)

1,6

Függelék V/5
Írók rangsora az irodalomtörténetekben. Alving-Hasselberg
43

BJÖRLING, Gunnar (1887-1960)

1,5

44

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

1,4

45

NORDSTRÖM, Ludvig (1882-1942)

1,4

46

SIWERTZ, Sigfrid (1882-1970)

1,3

47

CREUTZ, Gustaf Philip (1731-1785)

1,2

48

HELLSTRÖM, Gustaf (1882-1953)

1,2

49

VENNBERG, Karl (1910-1995)

1,2

50

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

1,1

51

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

1,1

52

SPEGEL, Haquin (1645-1714)

1,1

53

FERLIN, Nils (1898-1961)

1

54

GYLLENBORG, Gustaf Fredrik (1731-1808)

1

55

MOBERG, Vilhelm (1898-1973)

1

56

WÄGNER, Elin (1882-1949)

1

57

WIVALLIUS, Lars (1605-1669)

1

V/5. Írók rangsora.
Svensk litteraturhistoria (1965).
(A legalább három oldalnyi terjedelemben szereplő szerzők)

Írók összesített rangsora az öt irodalomtörténet alapján
Szerző neve

helyezés

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

2
3

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)
ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

18
19

4

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

37

5

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

40

6

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

48

7

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

49

8

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

56

9

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

70

10

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

70

11

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

71

12

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

78

13

MARTINSON, Harry (1904-1978)

81

14

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

85

15

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

93

16

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

96

17

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

97

18

DALIN, Olof von (1708-1763)

99

19

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

101

20

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

105

21

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

108

22

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

117

23

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

120

24

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

121

25

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

123

26

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

125

27

SWEDENBORG, Emanuel (1688-1772)

133

28

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

134

29

BREMER, Fredrika (1801-1865)

136

30

JERSILD, Per Christian (1935-)

137

31

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

138

32

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

139

33

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

139

34

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

139

35

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

140

6

VI. Írók összesített rangsora, az irodalomtörténetek egyéni rangsorának első 20
szerzőjét figyelembe véve.
(A „helyezés” oszlopban található adat az irodalomtörténetekben elfoglalt helyezések összesített száma,
amelyben tehát az alacsonyabb szám jelent magasabb fokú elismerést. Amennyiben egy író egy-egy
irodalomtörténetben nem szerepelt a legjobb húsz között, ott helyezésének száma automatikusan 30 lett.)

Diakrón kánon szinkrón szempontból: klasszikus szerzők a könyvkiadásban

Könyvkiadás: művek íróktól vagy írókról

19602012

ebből diakrón
kotta helyezés

1

STRINDBERG, August (1849-1912)

927

15

1

2

LAGERLÖF, Selma (1858-1940)

370

0

9

3

LINNÉ, Carl von (1707-1778)

345

4

26

4

BELLMAN, Carl Michael (1740-1795)

231

51

4

5

LO-JOHANSSON, Ivar (1901-1990)

230

0

33

6

LAGERKVIST, Pär (1891-1974)

221

42

11

7

MARTINSON, Harry (1904-1978)

218

28

13

8

ALMQVIST, Carl Jonas Love (1793-1866)

208

10

3

9

FRÖDING, Gustaf (1860-1911)

201

21

14

10

BERGMAN, Hjalmar (1883-1931)

172

0

15

11

EKELÖF, Gunnar (1907-1968)

160

11

16

12

SÖDERBERG, Hjalmar (1869-1941)

155

0

20

13

BIRGITTA, heliga (1303-1373)

154

8

21

14

JOHNSON, Eyvind (1900-1976)

142

0

23

15

RUNEBERG, Johan Ludvig (1804-1877)

129

5

6

16

JERSILD, Per Christian (1935-)

127

0

30

17

SJÖBERG, Birger (1885-1929)

126

19

31

18

LUNDKVIST, Artur (1906-1991)

122

0

24

19

KARLFELDT, Erik Axel (1864-1931)

113

18

19

20

BREMER, Fredrika (1801-1865)

108

1

29

21

SÖDERGRAN, Edith (1892-1923)

104

19

34

22

RYDBERG, Viktor (1828-1895)

96

13

5

23

TEGNÉR, Esaias (1782-1846)

86

1

2

24

HEIDENSTAM, Verner von (1859-1940)

84

3

12

25

WALLIN, Johan Olof (1779-1839)

70

46

28

26

SWEDENBORG, Emanuel (1688-1772)

65

0

27

27

STAGNELIUS, Erik Johan (1793-1823)

59

5

7

28

GEIJER, Erik Gustaf (1783-1847)

46

4

8

29

LEVERTIN, Oscar (1862-1906)

34

5

32

30

DALIN, Olof von (1708-1763)

33

2

18

31

KELLGREN, Johan Henrik (1751-1795)

28

6

22

32

ATTERBOM, Per Daniel Amadeus (1790-1855)

20

1

17

33

STIERNHIELM, Georg (1598-1672)

19

0

10

34

SNOILSKY, Carl (1841-1903)

12

2

25

35

NORDENFLYCHT, Hedvig Charlotta (1718-1763)

12

1

35

VII. Diakrón kánon szinkrón szempontból: klasszikus szerzők a könyvkiadásban.
A szerzőktől megjelent új kiadások, illetve a szerzőkről szóló monográfiák száma, az 1960-2012 közötti
adatokat figyelembe véve. Többszerzős antológiák nem szerepelnek a statisztikában.
Forrás: http://www.kb.se, olvasva: 2013-08-18

Augustpriset – debütáló írók
Susanna Alakoski (2006)
Åsa Linderborg (2007)
Sara Mannheimer (2008)
Tomas Bannerhed (2011)
Carolina Fredriksson (2011)
Eija Hetekivi Olsson (2012)

VIII. Debütáló írók az Augustpriset jelöltjei között, 1989-2012
Csak a szépirodalmi kategóriában, dőlttel a győztesek neve szedve; forrás:
http://www.augustpriset.se/augustpriset-genom-aren, olvasva: 2013-08-02

Augustpriset – kiadók rangsora a jelölések száma szerint
Bonniers 78 (14)
Norstedts 33 (7)
Wahlström & Widstrand 12
Natur och Kultur 5
Brutus Östlings 3
Rabén Prisma 2 (1)
Bokförlaget Atlas 2
Gedin 1 (1)
Weyler 1 (1)
Alfabeta Anamma 1
Alfabeta Bokförlag 1
Bokförlaget Lejd 1
Brombergs 1
FIB:s Lyrikklubb/Tiden 1
Författarförlaget 1
Ordfront 1

IX. Augustpriset – kiadók jelölt művei, 1989-2012
(zárójelben a végső győzelmek száma)

Augustpriset – Szerzők életkor szerint (győzelem évében betöltött életkor)
31-35: 36-40: 1992, 2001, 2002
41-45: 1994, 2000, 2004, 2005, 2006, 2011
46-50: 1997
51-55: 2009
56-60: 1989, 1991, 1993, 1995
61-65: 1996, 1998, 1999, 2012
66-70: 2003, 2010
71-75: 1990, 2007, 2008

X. Szerzők életkora az Augustpriset győztesei között, 1989-2012
A statisztikában csupán az író születési évét vettük figyelembe, hónapját és napját nem.

75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

XI. Az Augustpriset győzteseinek életkora (kronologikus bemutatás)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Augustpriset – Szerzők életkor szerint (jelölés évében betöltött életkor)
70 vagy fölötte
Lars Ahlin 75 (1990)
Olof Lagercrantz 79 (1990)
Werner Aspenström 75 (1993)
Ulla Isaksson 78 (1994)
Sara Lidman 73 (1996)
Kerstin Ekman 70 (2003)
Folke Isaksson 76 (2003)
Kerstin Strandberg 72 (2004)
Tomas Tranströmer 73 (2004)
Per Olov Enquist 70 (2004)
Per Gunnar Evander 72 (2005)
Lars Gustafsson 70 (2006)
Carl-Henning Wijkmark 73 (2007)
Per Olov Enquist 74 (2008)
Per Agne Erkelius 74 (2009)
Legidősebb jelölt:
Olof Lagercrantz 79 évesen (1990)

35 vagy alatta
Birgitta Lillpers 33 (1991)
Magnus Dahlström 30 (1993)
Birgitta Lillpers 35 (1993)
Monika Fagerholm 34 (1995)
Aase Berg 35 (2002)
Anne Swärd 34 (2003)
Sara Stridsberg 34 (2006)
Jonas Hassen Khemiri 28 (2006)
Daniel Sjölin 30 (2007)
Malte Persson 32 (2008)
Johannes Anyuru 30 (2009)
Carolina Fredriksson 26 (2011)
Amanda Svensson 24 (2011)
Johannes Anyuru 33 (2012)
Legfiatalabb jelölt:
Amanda Svensson 24 évesen (2011)

XII. Szerzők életkora az Augustpriset jelöltjei között, 1989-2012
A statisztikában csupán az író születési évét vettük figyelembe, hónapját és napját nem.

Augustpriset – jelöltek és győztesek, 1989-2012
Év

Név

Cecilia
1989 Lindqvist 1932
//57

Cím

Tecknens rike

Kiadó

Bonniers

Műnem/Műfaj

(próza)

Sun Axelsson skildrar i romanen Nattens årstid en ung kvinnas
möte med en främmande kultur. Utan bitterhet men med en
påträngande fysisk närhet beskriver hon sina upplevelser av
främlingskap och förödmjukelser i en manschauvinistisk värld. Trots
den förnedring hon utsätts för har hon kraft att både förmedla
värmen och tillitsfullheten i möten med människor och ge de mörka
händelserna drag av humor och tragikomik.

Bonniers

regény

Bengt Emil
Johnson 19362010 //53

Bonniers

költészet

Kjell
Johansson
1941 //48

Gogols ansikte

Norstedts

Megjegyzés

I Tecknens rike beskriver Cecilia Lindqvist den gammalkinesiska
kulturen utifrån vissa tecken, som ursprungligen inte var abstrakta
figurer utan konkreta avbildningar av föremål, gester etc. Ett stort
rike och dess seder och bruk, näringar och konstarter växer fram ur
dessa numera så kryptiska tecken. Denna bok utstrålar kärlek till
ämnet och är skriven på ett kraftfullt, åskådligt och lättillgängligt
sätt. Ett pionjärverk.

Sun Axelsson
Nattens årstid
1935-2011 //54

Bland orrar och kor

Indoklás

regény

Tor-Ivan Odulf
1930-1988 //-

Skymningen gör
dårarna oroliga

Författarförlaget regény

Lars Sjögren
1934 //55

Sigmund Freud mannen och verket

Natur och Kultur (próza)

szakirodalom

Bengt Emil Johnson har med Bland orrar och kor som ingen annan
givit skatan en plats i poesin. Diktsamlingen kombinerar ett inom
lyrik inte alltför vanligt stilgrepp som humor med innerlig kärlek till
den svenska folkligheten. Målgruppen torde vara stor.
Kjell Johansson bryter sin prosa ur romankonstens källåder. Han
gestaltar ett eget problem genom att skildra en annan människas
öde. Den svenske arbetarförfattaren identifierar sig med en
adelsman från ett annat land och ett annat sekel, Nikolaj Gogol,
upphovsmannen till Döda själar. Såväl den förre som den senare
slits mellan lusten att fabulera och viljan att förkunna. Eviga frågor
diskuteras i konkret form med estetisk finess.
Tor Ivan Odulf berättar om ett utsatt liv i 1950-talets Paris.
Framställningen bär det självupplevdas prägel. Författaren vet dock
att den som vill komma sanningen riktigt nära måste hänge sig åt
lögner. Han drar sig inte för att överdriva, betona och utelämna, att
försköna och förfula. Märklig är främst förmågan att urskilja och
återge de avstånd som finns mellan människor: den närhet som är
möjlig i ett flyktigt möte eller den distans som kan prägla den
varaktigaste förbindelse.
Lars Sjögrens Sigmund Freud – mannen och verket vidgar på ett
engagerande sätt det biografiska och kulturella rummet kring
Freuds upptäckter. Sakkunnigt och infallsrikt introducerar den ett
modernt psykoanalytiskt tänkande. Det är en uppfordrande bok
som manar läsaren till invändningar och egna reflexioner.

szakirodalom

XIII. Augustpriset, jelöltek 1989-2012

1990

De sotarna! De
Lars Ahlin
1915-1997 //75 sotarna!

Ernst Brunner
1950 //40

Anders
Ehnmark 1931
//59

Sorgen per capita

Slottet

Bonniers

Bonniers

Norstedts

regény

Detta måste räknas som Lars Ahlins egentliga återkomst som
berättare. Om man ibland tidigare kunde tycka att Ahlins svenska
var både omständlig och filosofiskt invecklad skriver han nu en tät,
enkel och i vissa passager extatiskt vacker prosa. De sotarna! De
sotarna! är en fortsättning på Stora glömskan från 1954 - en av
Ahlins ljusaste böcker som utspelar sig i barndomsstaden
Sundsvall. Återigen får vi möta ett antal livsöden, vars tragiska
vändningar, är skildrade med humor, finess och värme.

költészet

I Ernst Brunners diktsamling, Sorgen per capita, möts några av den
svenska lyrikens rikaste traditioner: Stockholmskildringen,
naturreflektionens pendling från mikro- till makrokosmos, den
subjektiva och självprövande tankedikten. Den disciplinerade
formen bryts mot fasaväckande inblickar i en själs historia.
Diktsamlingen är på en och samma gång en storartad
sammanfattning av det hittillsvarande författarskapet och en
löftesrik inmutning i nya poetiska landskap.

esszé

Kerstin Ekman
1933 //57

Knivkastarens kvinna

Bonniers

elbeszélő
költemény

Torbjörn Säfve
1941 //49

Kuperad lek eller
Skändaren från
Skänninge

Rabén Prisma

regény

Olof
Ett år på sextiotalet
Lagercrantz
1911-2002 //79

Wahlström &
Widstrand

memoár

En väl tänkt och skriven essä om Alexis de Tocqueville, den
franske liberale samhällstänkaren som tog varning av franska
revolutionen och utarbetade en politisk teori för maktbalans. En
fortsättning på Anders Ehnmarks livligt diskuterade Machiavallibok
1986. Går det att vara fri och jämlik? frågar sig Ehnmark, apropå
den tilltagande liberaliseringen och privatiseringen av samhället.

szakirodalom

Kerstin Ekman har skrivit en gripande och uppfordrande bok, som i
intensivt förtätade dikter skildrar en kvinna i djup personlig kris. På
ett språk som vibrerar av upprördhet och hänsynslös öppenhet och
som växlar mellan biblisk tyngd, folkvisans skira klarhet och
vardagspratets banalitet visar Kerstin Ekman i Knivkastarens
kvinna ytterligare en ny och imponerande sida av sitt allt rikare
författarskap.
Särlingen Torbjörn Säfve har skrivit en kongenial roman om
särlingen Clas Livijn. Den rastlöse, bisarre, kvicke ironikern Livijn
har en sentida, andlig broder i Säfve, som med djup inlevelse har
givit oss ett vällustigt och gripande porträtt av ett bortglömt geni i
vår litteratur. Med stilistisk elegans och med stor kunnighet skildrar
Säfve också den trånga intellektuella och byråkratiska 1800talsvärld, som var Livijns slagfält.
Som chefredaktör för Dagens Nyheter intog Olof Lagercrantz en
synnerligen central position i den svenska idé- och kulturdebatten
under det stormiga sextiotalet, och hans memoarbok om denna tid,
Ett år på sextiotalet, är därför av nödvändighet ett tidsdokument av
största intresse. Suveränt subjektivt skildrar Lagercrantz här detta
brytningarnas och omkastningarnas skede, och han gör det på en
avklarnad, skimrande vacker prosa.

XIII. Augustpriset, jelöltek 1989-2012

1991

Sven Delblanc
Livets ax
1931-1992 //60

Bonniers

visszaemlékezés
(gyermekkori
emlékek
regényformában)

Göran Sonnevi
1939 //52

Trädet

Bonniers

költészet

Per Olov
Enquist 1934
//57

Kapten Nemos
bibliotek

Norstedts

regény

Katarina
Frostenson
1953 //38

Birgitta Lillpers
1958 //33

Joner

Iris, Isis och
Skräddaren

Erland
Föreställningar
Josephson
1923-2012 //68

Wahlström &
Widstrand

Wahlström &
Widstrand

Brombergs

Sven Delblancs barndomsminnen intar en framträdande plats bland
de många svenska barndomsskildringarna. Med denna bok kastas
ett nytt ljus över författarens rika produktion. Livets ax är en
gripande och insiktsfull berättelse om en skräckfylld uppväxt och
om ett maktlöst barns förmåga att inrätta sig i en ångestriden
omgivning. Som en harmonisk kontrast ligger hågkomsten av det
svenska bondeåret före det högrationaliserade jordbrukets tid.
Göran Sonnevis Trädet är en mäktig diktsamling som i långa,
rytmiskt böljande sekvenser rör sig mellan en hotad naturs minsta
kryp, de senaste världshändelserna, privata upplevelser och
filosofisk reflexion. Några korta, sällsamt vackra kärleksdikter
interfolieras som stilla andningspauser i ett bygge, som med poetisk
exakthet formar sig till ett mycket samtida men sig ständigt
vidgande universum.
Kapten Nemos bibliotek är en skakande, dialektalt sjungande
berättelse om två västerbottniska bortbytingar där P 0 Enquist med
utomordentlig stilsäkerhet vävt ihop motiv från det egna
författarskapet och Jules Vernes Den hemlighetsfulla ön till en
fullödig romankomposition.

költészet

I Katarina Frostensons diktsviter Joner bryts den underliggande
musikaliska strukturen sönder i klangfragment, brottstycken av
associationer och ekon av välbekanta texter. Helheten undandrar
sig alla reducerande tolkningsförsök och utlämnar läsaren åt ett
plågat och intensivt spörjande diktjags utforskning av ett förtätat
och uppfordrande mörker.

regény

Poeten Birgitta Lillpers har här skrivit en djupt poetisk roman med
tre älskansvärda, särpräglade människor på livets skuggsida i
huvudrollerna. Hon har skapat en underfundig, sinnlig, muntert
vemodig moralitet, en folksaga placerad i ett på samma gång
lättigenkännligt och exotiskt, tidlöst landskap. Hon har berättat den
på ett nyansrikt och nyskapande språk, en berättelse full av humor
och allvar, mörker och ljus, visdom och mystik.

önéletrajzi regény

En sällsynt njutbar och underhållande bok där läsaren bereds
tillfälle att känna sig lika spirituell som författaren. Erland
Josephsons Föreställningar utgör den tredje fristående delen av
hans självbiografiska “anteckningar” som inleddes med Rollen 1989
och följdes av Sanningslekar 1990. Med humor, skärpa och
självironi skildrar Josephson episoder och erfarenheter ur sitt
händelserika skådespelarliv. Ytterst handlar hans bok om livet,
döden, kärleken och konsten.

XIII. Augustpriset, jelöltek 1989-2012

Niklas
Medan tiden tänker på
1992 Rådström 1953
Gedins
annat
//39
Per Olov
Enquist 1934
//58

1993

Kartritarna

regény

Norstedts

esszék

Sven Lindqvist
1932 //60

Utrota varenda jävel

Bonniers

dokumentumregényként is
olvasható
esszésorozat

Tua Forsström
1947 //45

Parkerna

Bonniers

költészet

Sigrid
Combüchen
1942 //50

Korta och långa kapitel Norstedts

Peter Kihlgård
1954 //38

Strandmannen

Kerstin Ekman
1933 //60

Händelser vid vatten

Bonniers

Bonniers

regény

regény

regény

En barndomsskildring som, trots att den ingår i en i svensk litteratur
så vanlig och därmed traditionstyngd genre, framstår som
uppfriskande ovanlig. Med hjälp av glidningar mellan
vardagsrealism och fantastik, den vuxnes och barnets
berättarperspektiv, problematiserar Niklas Rådström i Medan tiden
tänker på annat minne, tid, rationalitet och känsla.
Spänstiga, spännande, ibland rörande, ofta gripande, alltid djupt
personliga är de tio essäerna i Per Olov Enquists Kartritarna.
Journalisten och diktaren Enquist samarbetar här suveränt: den
privata, både humorfyllda och smärtsamma inlevelsen i rikt
varierade problemställningar förmedlas generöst till läsaren på ett
oefterhärmligt, konstnärligt, rent språk.
En skarpsinnig och angelägen bok där Sven Lindqvist i skönlitterär
form kompromisslöst och radikalt söker rötterna till rasismens och
förintelsens historia. Han finner dem i 1800- talets europeiska
kolonialism och visar med citat ur den tidens ansedda publikationer
hur man med en blandning av vetenskap, ideologi och retorik
försvarade ofattbar grymhet och hänsynslös exploatering.
Folkmorden varken började eller slutade med nazismen är hans
mörka och kontroversiella slutsats.
Det blåser en frusen vind genom Parkerna; med lågmäld poetisk
kraft frammanar Tua Forsström minnen av känslor och bilder som
hastigheten lämnat bakom sig spår av tassar i dammet, kvarglömda
handskar, ett vackert hus vid järnvägen. Det är en sorgset ironisk
dikt, klar och lysande.
Sigrid Combüchen har med lyhördhet och obönhörlig klarsyn fångat
en handfull sinsemellan mycket olika människors röster och öden i
dagens mångkulturella Sverige. Tangomusik, telefonsamtal,
tragedier, tristess och triumfer har sinnrikt tvinnats samman. Med
en djärv blandning av lekfullhet och grundlighet har författaren
skapat en stor, svensk samtidsroman, spännande och bångstyrig.
Peter Kihlgård visar i Strandmannen att man kan skriva energiskt,
närmast uppsluppet, om förfärande själstillstånd och stora olyckor.
Detta är en virtuost berättad, insiktsfull och medkännande roman
om en man vid randen av ett hav och ett liv.
Mästerligt blottlägger Kerstin Ekman människans mörkaste djup
mitt i den norrländska vardagen. Enskilda människoöden flätas
samman med den obönhörliga utvecklingen i natur och samhälle. Vi
ser ett Sverige berövat sina folkhemsgardiner. Ett Sverige där
kniven, kaffetermosen, kakfatet och kalhygget är lika självklara.
Händelser vid vatten är en gastkramande roman om ond bråd död.
Samtidigt är den en hyllning till hoppet och humanismen.
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Agneta Pleijel
1940 //53

Norstedts

regény

Bo Carpelan
Urwind
1926-2011 //67

Bonniers

regény

Werner
Ty
Aspenström
1918-1997 //75

Bonniers

költészet

Magnus
Dahlström
1963 //30

Nedkomst

Bonniers

regény

Birgitta Lillpers
1958 //35

Medan de ännu hade
hästar

Wahlström &
Widstrand

regény

Björn Ranelid
1994
1949 //45

Fungi

Synden

Den dagen
Bodil Malmsten
kastanjerna slår ut är
1944 //50
jag långt härifrån

Bonniers

Bonniers

regény

regény

På ett levande, personligt språk, växlande mellan stram knapphet
och sensuell värme, skildrar författaren med originella infallsvinklar
den eviga konflikten mellan den människotyp som ser livet som ett
lidande och en meningslöshet och den som finner styrka och tröst i
livsbejakelse och hängivenhet. Det är en vis, gåtfull, spännande
pikaresk- och kärleksroman om motsättningarna mellan
livspessimism och livskraft i ett schopenhauerskt 1800-tal men med
stark aktualitetsprägel.
Med en stilkonst som får läsaren att vidga alla sinnen låter Bo
Carpelan oss följa antikvariatsbokhandlaren Daniel Urwind under
ett eftertänksamt utforskande av tiden och livet – i spännvidden
mellan hemmahörighet och främlingskap. Såväl vemod som stilla
fantasteri ryms i detta porträtt, så rikt på klanger, atmosfärer,
stämningar.
En märkligt rik bok fylld av klagan och oro över händelsernas gång i
vår värld, men också av varm humor och överraskande upptäckter.
Med envisa frågor, omsorgsfulla jämförelser och klara iakttagelser
tecknas bilden av människan mitt i den händelse som är
världsalltet.
Magnus Dahlström beskriver i Nedkomst, på en konstnärligt
genomlyst prosa, ett slags epidemisk kedjereaktion där den ena
impulsiva och reflexmässiga, totalt amoraliska, ologiska och
känslobefriade våldshandlingen följer på den andra. Så skapas en
helhetsbild av en civilisation som utan synbarlig orsak faller
sammanför en vindpust. En outhärdlig läsning – om det inte vore för
den möjlighet till mänsklig återupprättelse som romanen trots allt
mynnar i.
Birgitta Lillpers roman Medan de ännu hade hästar är en tidlös
skildring av människors utsatthet, längtan efter delaktighet och en
vemodig insikt om att tillhörigheten är en illusion. Olika skeden i
livet gestaltas med en nyskapande prosa som pendlar mellan
lyriska impressioner, handfast berättande och ett oväntat bildspråk.
I romanen Synden ringar Björn Ranelid in frågor som ständigt är en
del i hans författarskap. I en ond och småsint omvärld är kärleken
och kärleksbudskapet en räddning. Som en skicklig illusionist
förvandlar han, med ett överväldigande bildrikt språk, de udda och
utsatta människorna till individualister som försvarar den enskilda
människans integritet och värdighet.
Med smärtsam inlevelse och poetisk skärpa skildrar Bodil Malmsten
den medelålders skådespelaren Maurice Linds upphöjelse och
gradvisa sönderfall i ett 90-tals-Stockholm där lyxrestauranger och
hemlösa barn är lika självklara. Men ett hemlöst barn kan också
vara en ängel. För ytterst handlar denna roman om livets och
konstens grymhet och ett envist hopp om kärlek trots allt.
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Ulla Isaksson
Boken om E
1916-2000 //78

Bonniers

Nina Burton
1946 //48

Resans syster, poesin

Arne Johnsson
1950 //44

Brutus Östlings
Fåglarnas eldhuvuden Bokförlag
Symposion

Carola
Hansson 1942
//52

Torgny
1995 Lindgren 1938
//57

Andrej

Hummelhonung

életrajz

FIB:s
esszék
Lyrikklubb/Tiden

Bonniers

Norstedts

költészet

regény

Med en aldrig sviktande stilistisk säkerhet och lyhördhet skildrar
Ulla Isaksson den smärtsamma konfrontationen med en mycket
älskad persons smygande demens. Boken om E är en mänskligt
lärorik, modigt självutlämnande läsning och en gripande
rundmålning av känslans styrka och svängningar mellan
passionerad kärlek, djup förtvivlan och svårbemästrade vrede.
Nina Burton gör en underbar, fräckt okonventionell upptäcktsresa
genom Europa och poesins väsen. Hon avslöjar den schweiziska
idyllens motsägelsefulla sidor. Hon spårar den provencalska
kärlekslyrikens ekon i Santa Teresas mysticism. Hon jagar
flamencon i Andalusien, pastoralen i det hemlighetsfulla Baskien,
den traditionella rimurn på dagens Island. Nina Burtons Europa är
de små folkens och de stora, okända poeternas kontinent.
Arne Johnsson är en sensibel utforskare av själens alfabet och
tillvarons kroppslighet, lika mycket en njutande mottagare som en
formsträng skapare. I Fåglarnas eldhuvuden förenas ögats hunger
och tankens koncentration i en intensiv och temperamentsfull poesi.
Carola Hanssons stora helgjutna roman återspeglar en individ, en
familj och en historisk brytningstid. I centrum står Leo Tolstojs son
Andrej, i allt en kontrast till fadern. Kring rucklaren, svikaren,
kvinnotjusaren Andrej och hans idealistiske och dominante far
växer också bilden av modern och syskonen fram, bilden av en
överklassfamilj som lever i förändringens, sorgens och dödens
skugga.

regény

Hummelhonung gestaltar existensens yttersta villkor i form av en
modern legend. I sublimt helgjutna och subtilt enkla bilder skildras
två bröders ensamhet inför döden. Instängda i hat och beroende
väntar de på nåd och försoning. Brödernas förbittrade kamp blir
också en allegori över en människas strid med de olika jag som
följer henne genom livet.
Trädgården är en eggande fantasi som episodiskt fokuserar Linné i
liv och gärning samtidigt som det insiktsfulla perspektivet gestaltas i
kärva, ofta roliga växelspel med trädgårdsmästaren. I stram form
och med pregnanta språkliga verktyg driver Magnus Florin fram en
fängslande lyrism. Med Trädgården får originalet plats i
samtidslitteraturen.

Magnus Florin
1955 //40

Trädgården

Bonniers

regény

Marie
Hermanson
1956 //39

Värddjuret

Bonniers

regény

I Värddjuret förenar Marie Hermanson bitsk samtidsskildring och
gåtfull saga. Med stark fantasikraft och återhållen, stilsäker ton
ingjuts en dov, närmast skräckromantisk stämning i berättelsen.
Den otroliga historien rymmer övertygande psykologisk realism,
samhällskritik och insikt om kvinnors utsatthet i dagens Sverige.
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Monika
Fagerholm
1961 //34

Lennart Göth
1954 //41

Henning
Mankell 1948
//47

Tomas
1996 Tranströmer
1931 //65

Underbara kvinnor vid
vatten

En ny påminnelse om

Comédia infantil

Sorgegondolen

Sara Lidman
Lifsens rot
1923-2004 //73

Fredrik
Ekelund 1953
//43

Bonniers

Bonniers

Ordfront

regény

regény

Lennart Göth har skrivit en ovanlig bok om vanliga människor. I
denna sinnrikt komponerade och engagerande samtidsroman får vi
följa hur tillfälligheterna utlöser ett inre skred hos några personer i
ett litet skånskt samhälle och hur en kedja av händelser på ett till
synes ödesbundet sätt drivs vidare mot sin dramatiska final. Men
författaren visar också att det plötsliga våldet inte uppstår ur
oförklarlig ondska utan har sin grund i förödmjukelser och
kärlekslöshet.

regény

Under Afrikas röda sol vid Indiska oceanens strand drar sig en flock
gatubarn fram med en tioårig pojke som sin märkvärdigt kloke
ledare. Barnens förflutna är mörkt, men deras kamp för tillvaron “på
överlevnadens yttersta skans” rymmer både drömmar och dråpliga
tilldragelser. På ett skimrande språk lyfts de fram till individer och
Comédia infantil blir så en anklagelse mot en oacceptabel
verklighet.

Bonniers

költészet

Bonniers

regény

Jag vill ha hela världen Bonniers

Underbara kvinnor vid vatten är en mångdimensionell, ironisk och
absurd sedeskildring som i roliga närbilder blottar 60- och 70-talens
ideal. Monika Fagerholm har skrivit en provocerande, omstörtande
kvinnoroman och en nyskapande barndomsskildring som i sitt
berättande bryter med litterära konventioner.

regény

Med Sorgegondolen ger oss Tomas Tranströmer en ny utsaga om
det verkliga. I hans dikt äger en förvandling rum; existensens yttre
tvång betvingas inifrån genom starkt lysande, ofta
häpnadsväckande bilder som försätter läsaren i full inre frihet. Det
mänskliga livets mörker skingras, det anade blir synligt; vi befinner
oss på resa i den tranströmerska gondolen ”tungt lastad med liv” –
över ”miraklernas skönhet”.
Än en gång har Sara Lidman förnyat sitt författarskap. Lifsens rot
står för raseriet, kärleken och sexualiteten – själva livs- och
urkraften som den gestaltar sig hos den unga lidelsefulla mejerskan
Rönnog som värjer sitt liv och stångar sig i vrede mot en
patriarkalisk värld i sekelskiftets Västerbotten. Med sitt
omisskännliga temperament och sin säregna känsla för det mest
sårbara hos varje person i sina verk har Sara Lidman genom en
ung kvinnas kamp mellan hämningar och längtan skapat ett
komplext och sant kvinno-porträtt som saknar motstycke i svensk
litteratur.
Fredrik Ekelund har skrivit en bok som vågar och vill, en roman
som underhåller och provocerar. Jag vill ha hela världen! är en
överdådigt berättad pikareskroman om det samtida klassamhället,
full av träffande detaljiakttagelser och exakt avlyssnade repliker. En
berättelse som med förbluffande säkerhet rör sig mellan vitt skilda
sociala miljöer och som visar hur ett okänt Sverige växer fram bland
invandrare och flyktingar i storstadens ytterkant, ett samhälle med
nya regler, nya språk och kanske också nytt hopp.
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költészet

I Jesper Svenbros nya bok är rymden hög och ljus. Mellan Öresund
och Tyrrhenska havet, mellan antiken och nu är det nära; Odyssevs
bor i en lök. Barndomens vind frasar i bladen, i saknaden efter
fadern svävar en fjäril förbi. Till synes enkla detaljer och skeenden
för längesen får sin lyster genom språkets precision, vilken jämte
kvicka associationer och lärdom som bäres lätt utmärker denna
mycket intagande diktsamling.

Natur och Kultur költészet

Med inspiration från musiken undersöker och gestaltar Lars
Gustafsson minnet och tiden. Stilsäkert, rikt och lekfullt bygger han
ett verk där maestrons storslagna gest – i villanellan och sestinan –
förstärker solosångarens ensamma röst. Genom lyrisk växelsång
mellan då och nu stiger barndomens och den tidiga ungdomens
glömda och gåtfulla värld fram. På decenniers avstånd söker
diktaren försoning med det för alltid förlorade.

Bonniers

regény

Med originalitet och egen röst skildrar Björn Runeborg den
oskuldsfulle främlingen i samhället. I absurt komiska scener, med
distinkt tecknade porträtt kontrasteras revisorssjälen mot
omgivningens både oväntade och beräknande handlingar, inte
minst i kärleksförvecklingarna. Med samhällskritisk skarpögdhet
raseras huvudpersonens passion för ”det balanserade
kontosystemets skönhet”.

Aprilhäxan

Rabén Prisma

regény

Hohaj

Bonniers

regény

Huset vid Flon

Norstedts

regény

Mozarts tredje hjärna

Bonniers

költészet

Eva Runefelt
1953 //44

Mjuka mörkret

Bonniers

költészet

Verkligheten kommer närmre i Eva Runefelts samtal med de döda.
Plötsligt skiljs vi inte längre åt av tiden.

Per Holmer
1951 //46

Svindel

Wahlström &
Widstrand

regény

Vad går det åt Europa? I jakten på gemenskapen gör Per Holmer
en virtuos djupdykning bland överlevare och bedragare i
mellankrigstidens Berlin. En epok sjösjukt likt vår egen.

Bonniers

regény

Jesper
Svenbro 1944
//52

Lars
Gustafsson
1936 //60

Vid budet att Santo
Bambino di Aracoeli
slutligen stulits av
maffian

Variationer över ett
tema av Silfverstolpe

Björn
Runeborg 1937 En tid i Visby
//59
Majgull
1997 Axelsson 1947
//50
Elisabeth
Rynell 1954
//43
Kjell
Johansson
1941 //56
Göran Sonnevi
1939 //58

Göran
Berömda män som
1998 Tunström
varit i Sunne
1937-2000 //61

Bonniers

En klarsynt attack till försvaret av folkhemmets styvbarn. Lika
uppfordrande som underhållande.
Det handlar om uthållig sorg och lika stark kärlek. Elisabeth Rynell
tar en stor risk när hon trampar i det litterära Västerbottens
myrmarker. Men hon gör det utan att gå ner sig. Och hon hittar
egna stigar.
I tjugo år har man efterlyst den nya proletärromanen, som är både
rolig, sorglig och sann. Här är den!
När Göran Sonnevi väger moraliskt och personligt ansvar tolererar
han aldrig falska vikter. Rakt igenom Mozarts Tredje Hjärna ljuder
den stora klangen.

En lanthandlare och hans vänner bär vittnesbörd om brusten
manlighet och kärlekens månfärder. En klar stjärna i Tunströms
nebulosa. Och mörkret tätnar i den värld som är Värmland.
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Magnus Florin
1955 //43
Elsie
Johansson
1931 //67
Sigrid
Combüchen
1942 //56
Per Christian
Jersild 1935
//63
Göran Sonnevi
1939 //59
Per Olov
1999 Enquist 1934
//65
Kerstin Ekman
1933 //66

Syskonen

Bonniers

regény

Stjärnanis, jamaicaträ, galläpplen, gummigutta, ingefära och ister.
Magnus Florin väger och blandar sina ord lika exakt som en
apotekare sina preparat. Att skriva så lätt är svårt.

Mosippan

Bonniers

regény

TåPelles Nancy gläds i sin kropp, krigsvintern 1941. Elsie
Johansson blåser nytt liv i klassisk Svenska Pubertet. Hennes bok
är både grov och sofistikerad, och framför allt en stor kärleksroman.

Parsifal

Norstedts

regény

Sena sagor

Bonniers

regény

En läkare trevar efter sanningen i ett Stockholm där färgerna flyr.
En deckare utan brott - eller är hela tillvaron ett brott? Spänning på
högsta thrillernivå, medan mysteriet människan djupnar.

Klangernas bok

Bonniers

költészet

Alla Göran Sonnevis teman hittar hem i Klangernas bok. Här
sjunger han enkelt, med stark sorg. I hans trasiga sonetter andas
både de döda och de levande.

Livläkarens besök

Norstedts

regény

Vargskinnet - Guds
barmhärtighet

Bonniers

regény

Norstedts

regény

Norstedts

regény

Bonniers

regény

Wahlström &
Widstrand

költészet

Stewe Claeson
Stämma i havet
1942 //57
Inger Edelfeldt
Det hemliga namnet
1956 //43
Björn
Runeborg 1937 Väduren
//62
Katarina
Frostenson
1953 //46

Korallen

Röster från ett sargat Nordeuropa där framtiden fångar det
förflutna. Med filmisk skärpa och brutala klipp skildras en civilisation
där allting rämnar, kanske också de stora berättelserna.

Danskt drama från de inställda upprorens tid. Dr Enquist skriver ut
beska men läkande droppar.
Samer och svenskar, varghyndor och knähundar, älskande kvinnor
och män. Kerstin Ekman förlöser den stora berättelsen.
Scener ur ett bottenfruset äktenskap, tror man. Men Stewe
Claesons Stämma i havet är rena islossningen.
Pinsamhet - ditt namn är kvinna! Flickbok för fullvuxna.
Gud gör lumpen på Gotland och ett vådaskott träffar läsarens
hjärta. Björn Runeborgs humor lyser upp samtiden.

Diktens dyning sköljer över språkets hårda botten. Katarina
Frostenson är tillbaka.

XIII. Augustpriset, jelöltek 1989-2012

2000

Mikael Niemi
1959 //41

Lars Jakobson
1959 //41

Carola
Hansson 1942
//58

Göran Greider
1959 //41

Populärmusik från
Vittula

I den Röda damens
slott

Den älskvärde

Världen efter
kommunismen

Norstedts

Bonniers

Norstedts

Bonniers

regény

regény

regény

költészet

Den dånar som en islossning i Torne älv, men det är ett riff från
elgitarren i Fittmyren, Pajala. ”Populärmusik från Vittula” är en
uppväxtskildring från Tornedalen, där schablonerna om norra
Sveriges män och kvinnor vrängs ut och in. Mikael Niemi har lärt av
såväl schaman som ståuppkomiker. Han förlöser läsarens stora
skratt, men också de uppfordrande frågorna om rätten till ett eget
språk, och om villkoren för att leva och överleva. Den här boken gör
Sverige både större och roligare.
Svindelkänsla och stor skönhet, perspektivrikedom och
överraskningseffekter när framtiden förvandlas till det nära förflutna.
I den Röda Damens slott är en kosmisk sagofantasi som inte
erkänner konventionella gränser och konsekvenser i tid och rum.
Fakta blir fiktion och fiktion fakta när Lars Jakobson låter den
konstnärliga frihetens lättsinne samverka med vetenskapligt allvar,
delvis inom, delvis utom det sannolikas ramar. I planetär skala
håller han fram den skrämmande och suggestiva spegelbilden av
en civilisations undergång, och berättar samtidigt, skickligt
sammanvävt, om sökandet efter en individuell livshistoria.
Stilistiska subtiliteter med få motstycken, enastående omsorg om
språk och motiv utvecklas när Carola Hansson frammanar den
borgerliga kärnfamiljens klaustrofobi. I en tryckkammare av förtätad
stämning, i en andlös spänning trots den på ytan relativt
odramatiska handlingen, fortgår undersökningen av en svårfångad
fadersgestalts hemligheter. Fjäderlätta ord och en
formuleringskonst vägd på guldvåg ger tyngd och auktoritet åt
berättelsen om den älskvärde men bortvände fadern. Känslor och
sinnesintryck dröjer kvar och återvänder långt efter läsningen,
precis som efter en innebördsdiger dröm.
Det hände sig en dag att Göran Persson sade Nej till EMU. Inte i
verkligheten, ännu, men i en dikt i Göran Greiders "Världen efter
kommunismen". Greiders poesi befinner sig i ständig dialog med
samtidens realiteter och möjligheter. Framför allt riktar den sig till
läsaren, diskuterar politik och litteratur, berättar, pekar, sjunger. Det
är engagerad dikt, fast med flera och sammansatta ärenden. Och
den håller det moderna projektet levande: i handen på ett envist
och otåligt ritande barn.
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Kerstin
Strandberg
1932 //68

2001

Tio syskon i en ömtålig
Bonniers
berättelse

regény

Åke Smedberg
1948 //52

Hässja

Bonniers

elbeszélések

Torbjörn Flygt
1964 //37

Underdog

Norstedts

regény

Jan Henrik
Swahn 1959
//42

Vandrarna

Bonniers

regény

Maja Lundgren
1965 //36

Pompeji

Bonniers

regény

Eva Runefelt
1953 //48

I djuret

Bonniers

költészet

Med säker hand leder oss författaren in i den mellanvärld som
består av det liv som levs nu, och minnena från dem som gick före.
En familj på tolv ropar från himlen sitt arv till syskonbarnen som står
på jorden och söker sammanhang: du ska inte skriva det som inte
brukar stå i böcker! Men Strandbergs berättare styr just på det som
inte brukade sägas och finner gåtfull behärskning och förseglade
drömmar. Romanen är en bild av den döda familjen Haverdalius,
deras tid och affärer, och samtidigt en skildring av skrivandets
plåga och passion. Den ömtåliga berättelsen rör sig runt det mest
privata och de smärtor och lyten som går i arv med sensibilitet och
kontroll och en humor som håller för det dålighetsliv som bara
bröder fått leva.
Åke Smedbergs Hässja består av femtio kortare berättelser, men
de hänger så tätt samman, att boken lika gärna kan kallas en
roman. Ur berättelserna framtonar ett svunnet småbrukarsverige på
en sällsynt doftrik och poetisk prosa, där vokalklanger och satsrytm
naturligt korresponderar med innehållet. Här framträder också
konkret och osentimentalt konturerna av en ung pojkes uppväxt och
en hel familjs historia.
Familjen Kraft har bara varandra – mamma som slavar på
strumpfabriken, Monica som flyr till böckerna och Johan som är en
anpasslig stensparkare; resten av världen består av strebrar,
svikare och främlingar ur andra klasser, grupper,
trappuppgångar. Torbjörn Flygts Underdog skildrar en
folkhemsvärld som faller samman och drar med sig drömmarna om
en bättre framtid med fluortanter och självkänsla för alla.Det är en
historia berättad från underslafen med sorg över att livet inte kan
levas om.
Med stor berättarrikedom och novellistisk förtätning upprättar
Jan Henrik Swahn vår tids trashankar. Med sin ömsinthet, humor
och tro på människors förmåga till kärlek, gör han dem till
vackra, modiga individer, värda vår beundran. Vandrarna är en
roman full av goda historier, berättade med lyskraft i varje enskild
scen.
Absolut fräck, absolut tidlös och gränslöst fantasifull är Maja
Lundgren som påläst turistguide i antikens Pompeji. Följ med på en
hisnande tragisk och hejdlöst rolig resa ner i mytologiernas,
obsceniteternas och det mänskliga, mångskiftande vardagslivets
arkeologi, innan vulkanen vaknar.
Med sin nya bok vidareutvecklar Eva Runefelt ett författarskap som
hör till de centrala i den samtida svenska poesin. Att läsa hennes
dikter är som att på en gång utsättas i en glimmande gränslöshet
och omslutas av en muns mjuka mörker. I den gränslösa munnen
slår ögonblicket upp sitt blanka öga och formas "det stora lätet" till
stark, sinnlig och egensinnig sång.
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Kerstin
Norborg 1961
//40

Per Olov
Enquist 1934
//67

Carl Johan
2002 Vallgren 1964
//38

Elisabeth
Rynell 1954
//48

Aase Berg
1967 //35

Lotta Lotass
1964 //38

Min faders hus

Lewis resa

Den vidunderliga
kärlekens historia

Till Mervas

Forsla fett

Band II. Från Gabbro
till Läväng

Norstedts

Norstedts

Bonniers

Bonniers

Bonniers

Bonniers

regény

regény

regény

Den schartauanske västkustpräst, som står i centrum i Kerstin
Norborgs roman Min faders hus lever i ett hus byggt av skuld,
ånger och syndabekännelser men får uppleva hur verkligheten
fräter sönder byggstenarna. Personligt, inträngande och med
originella infallsvinklar skildrar denna sällsynt mogna debutroman
en människa, som befinner sig i djup själslig nöd utan att själv riktigt
förstå det.
När och varför förvandlas en radikal folkrörelse till en rigid
och toppstyrd byråkrati? Det är kärnfrågan, med bäring på 1900talets alla politiska och religiösa omvälvningar, i Per Olov Enquists
Lewis resa. En biografi över Lewi Pethrus, en personlig hågkomst,
en poetisk idéroman: allt innehåller detta på en gång storslagna
och finstämda äreminne över frikyrkans roll i svenskt samhällsliv.
En dövstum men tankeläsande dvärg skickas på en dramatisk färd i
1800-talets Europa som går mellan bordeller och dårhus, kloster,
nöjesfält och palats, från jesuiter till socialister och swedenborgare.
Carl-Johan Vallgrens roman spelar med sinnrik fabuleringskonst på
starka känslor och stora idéer, i romantikens gränsöverskridande
anda. Den är lika originell som den är gripande.

regény

I romanen "Till Mervas" har Elisabeth Rynell återvänt till samma
norrländska ödeland som i debutromanen "Hohaj", till det nedlagda
gruvsamhället Mervas, en suggestiv spelplats för ett drama om
försoning och återkomst till livet. I sin roman utforskar författaren
med emotionell och språklig intensitet möjligheterna att överleva
det allra svåraste, att mot alla odds finna den livsnödvändiga
utvägen från ett existentiellt nolläge.

költészet

”Hare”, ”val”, ”mjölk”, ”skal” är några av nyckelorden i Aase Bergs
tredje diktsamling ”Forsla fett”. Fast det går knappast att fixera dem
vid några bestämda betydelser, de byter ideligen position, blandas,
förvandlas. Så mycket kan ändå sägas som att det rör sig om
tillblivelse och födande, om ett meningsbygge av vätskor, fett och
förkalkningar. Rim, klang och rytm finns det åtskilligt av i dikterna lyssna gärna till dem som vaggsånger på ett alldeles nytt och
samtidigt uråldrigt språk.

regény

En handfull löst sammanfogade levnadsöden i Dalarna på
tjugotalet, sorterade som i en handbok om skogs- och jordbruk och
beskrivna med den lakoniska kärvhet som hör granskogslänen till,
utgör denna originella och stilsäkra roman. Berättelserna om dessa
flottare, kolare och skogshuggare i en trakt Gud glömde, blir till en
lika tragisk som underhållande encyklopedi över de spräckta
drömmarnas mytologi.
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Lars
Andersson
1954 //48

Tamara T.
(Torkel
Wächter) 1961
//42

2003

Kerstin Ekman
1933 //70

Berget

Ciona - En självbiologi

Skraplotter

Folke Isaksson
Stenmästaren
1927-2013 //76

Bonniers

Alfabeta
Anamma

Bonniers

Bonniers

regény

Bergtagande fascination och sinnliga motiv skapar stark närvaro i
Lars Anderssons roman, om konsten att minnas men också om
konsten att glömma och gå vidare. Från Boforsskandalernas
Karlskoga till chassidernas Israel och hindumystikens Indien, från
ungdomstidens sökande till vuxenlivets insikter, går en
eftertänksam och svindlande vacker samtidsresa, en resa till och
bort från förälskelsens väsen.

regény

Mänsklighetens arvedel är ett fängelse: makten att begära, tvånget
att försaka. Författaren låter sin roman kretsa kring en fantasi vars
gränser vetenskapen och kulturen hela tiden förändrar: drömmen
om att kunna reproducera sig utan smärta. Två kvinnor dyker ner
under ytan av tidens och maktens lagar för könen, kärleken och
kroppen. Det blir en ny genre, en självbiologi som speglar vår
samtid med illusionsfri, loj elegans.

regény

költészet

Steve SemSandberg 1958 Ravensbrück
//45

Bonniers

regény

Sigrid
Combüchen
1942 //61

Norstedts

regény

En simtur i sundet

Skraplotten blir sinnebilden för ett utarmat Sverige av idag, sett ur
marginalens perspektiv med avfolkade landskap, kyrkor och
konsumbutiker. Centrum har greppet om det yttre, snabba
skeendet, men har ännu inte lyckats ta befälet över de sega
mentala strukturer som avgör vardagsmänniskornas
ställningstaganden. Denna sista del i Ekmans trilogi visar att
historien kan läsas såväl bakifrån som framifrån, gripas och
begripas, brukas och missbrukas.
En diktsamling där Isaksson med stram skönhet och dramatik för
ett lyriskt samtal med medeltidens gotländska stenmästare. Stenen
talar över tiden – änglar och demoner, jungfrur och soldater träder
fram livs levande i denna diktsvit som formar sig till en angelägen
diskussion om konstens uppgift och möjlighet att utmana
konformiteten och lämna sitt bidrag i den ständiga kampen mellan
goda och onda makter.
Med språklig pregnans och absolut gehör för tidsstämningar har
Sem-Sandberg i Ravensbrück åstadkommit en lysande
sammansmältning av dokumentärt material och litterär gestaltning.
En stark kvinna och en övermäktig, mörk samtid möts i en kamp
som kan tyckas hopplös, men som övertygar om det individuella
ställningstagandets betydelse – i det lilla, men för det stora.

Med en badutflykts lojt och soldisigt gungande vattenvärld som ram
frammanas ett flöde av associationer och tankar, ett ständigt
pågående skeende. Nuet avlyssnas och speglas i fragment som
efterhand bildar mönster. Självförståelse transporteras runt — och
bekräftar sig själv. Samtida relations- och samlivsmönster skildras
med bitsk, humoristisk detaljskärpa och intellektuell spänst.
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Anne Swärd
1969 //34

2004

Polarsommar

Wahlström &
Widstrand

regény

Eva-Marie
Liffner 1957
//46

Imago

Natur och Kultur regény

Bengt Ohlsson
1963 //41

Gregorius

Bonniers

Lotta Lotass
1964 //40

Kerstin
Strandberg
1932 //72

Tredje flykthastigheten Bonniers

En obeskrivlig
människa

Bonniers

regény

En mäktig kör av röster skildrar en familj i kris. De enskilda rösterna
fogar bit efter bit till en stark berättelse om hur upprepade svek och
konfrontationer urholkar de starkaste mänskliga relationer.
Överraskande perspektivskiften och ett språk som präglas av
detaljskarpa betydelsenyanser ger berättelsen psykologiskt djup.
En kriminalgåta är drivhjulet när Liffner med hjälp av olika röster,
varierande infallsvinklar, distanserad humor och detaljrikedom
ställer frågan om det förflutnas betydelse för samtiden. Miljöer,
händelser och stämningar från de dansk-tyska konflikterna vid
1800-talets mitt till vår tids historielöshet bildar klangbotten när
Liffner förmår läsaren att reflektera över vad tid, minne och sanning
egentligen är.
När Bengt Ohlsson återberättar Hjalmar Söderbergs klassiska
Doktor Glas är perspektivet förskjutet och rollerna omfördelade.
Pastischen är skickligt genomförd. Titeln Gregorius är helt logisk,
den forne skurken står i centrum inte förstorad till hjälte utan
levandegjord som människa.

regény

En lyrisk och fängslande skildring av tidig rysk rymdålder, av Jurij
Gagarins och de andra kosmonauternas längtan och drömmar,
triumfer och tragedier, besatthet och galenskap. I ett historiskt
perspektiv förmedlar Lotta Lotass med absolut stilistiskt gehör såväl
barndomsminnen som sovjetpatriotism, såväl experiment och
tekniska framsteg som konflikten mellan individ och kollektiv,
mellan frihet och strikt kontroll.

regény

Berättaren har en viktig roll och skrattet en annan i denna roande
skildring av livets allvar. Genom samspelet mellan uttryck och
innebörd lyckas Kerstin Strandberg med det paradoxala: att
beskriva det obeskrivliga, att beskriva Anna, en ovanligt vanlig och
livslevande tragikomisk gestalt i naturlig storlek, mänsklig och
motsägelsefull.

Tomas
Tranströmer
1931 //73

Den stora gåtan

Bonniers

költészet

Agneta Pleijel
1940 //64

Mostrarna och andra
dikter

Norstedts

költészet

Hjalmar Söderberg: Doktor
Glas c. regényének
újramesélése

Tomas Tranströmers diktning har genomgått oavbruten förtätning
och utveckling. Den stora gåtan bärs upp av en tankens klarhet och
en erfarenhetens vidsyn som försonar i stället för att söka övertyga.
En mästerligt mångskiftande uppsättning haikudikter ger ständigt
nya upplevelser av vad som ryms i själva begreppet poesi.
Agneta Pleijel bedriver i Mostrarna och andra dikter en sorts
impressionistisk släktforskning - framför allt med en närbild av sin
far - ; hon rapporterar om litterära möten med konstnärskollegor
och närstuderar en rad verk av 1600-talsmålaren Nicolas Poussin.
Genom hela boken talar en påtagligt mogen poetisk röst till läsaren.
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Per Olov
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Boken om Blanche
och Marie

Norstedts

regény

Den amerikanska
flickan

Bonniers

regény

Lotta Lotass
1964 //41

skymning:gryning

Bonniers

regény

Per Gunnar
Evander 1933
//72

I min ungdom
speglade jag mig ofta

Bonniers

regény

Klas Östergren
1955 //50

Gangsters

Bonniers

regény

Ann-Marie
Simone de Beauvoirs
Ljungberg 1964
hjärta
//41

Alfabeta
Bokförlag

regény

Kristian
Lundberg 1966 Job
//39

Brutus Östlings
Bokförlag
Symposion

költészet

Svinalängorna

Bonniers

regény

Oceanen

Bonniers

költészet

Monika
2005 Fagerholm
1961 //44

Susanna
2006 Alakoski 1962
//44
Göran Sonnevi
1939 //67

På glasklar, skimrande prosa skildrar P O Enquist det sena 1800talets aningslösa optimism inför modernitetens triumf. Suggestivt
berättar han om människor som förtrollas av skönheten och kraften
i naturvetenskapliga och medicinska upptäckter, men också om det
pris de måste betala för dem. Det dokumentära och det litterära
beblandar sig och öppnar det förflutna för eftervärldens reflektion
och känsloupplevelse.
Monika Fagerholm gestaltar en vänskap som är ljuv och smärtsam,
trösterik och farlig. Med ett språk som glittrar och svärtar i samma
andetag, skapar hon ett bredbildsberättande som rymmer både
ögonblicksnärvaro och existentiellt siktdjup.
Lotta Lotass skriver alternativ världshistoria i det basala
livsbegärets yttersta gränsmarker. Människans skörhet och styrka
gestaltas på en lyrisk prosa som öppnar för många tolkningar. En
av dessa är att berättelsens vinddrivna vandrare inte går utan mål,
men väl mot nya okända gryningar.
I en tid av ytfixering och vässad smarthet vågar Per Gunnar
Evander blotta djupt gripande men också frånstötande aspekter av
sorg, vrede och saknad. Språkets pregnans lyfter romanen från
personlig bekännelse till allmängiltig identifikation.
Klas Östergren gäckar läsaren i en ständigt underhållande lek med
illusionens mekanismer. Men under den obesvärade elegansen
finns en botten av allvar. Djupast handlar romanen om rädsla,
livsavgörande val och lögnens långtgående konsekvenser.
En mamma och en pojke minns. Perspektivet är dubbelt; barn och
vuxen, nu och då i en skildring som är allt annat än förutsägbar.
Ann-Marie Ljungbergs roman är en djupt solidarisk berättelse om
utsatthetens många dimensioner i dagens Sverige.
En modern Job använder diktandet för att söka kontakt med en
undflyende livsmening. Kristian Lundberg bedriver ett innerligt och
vackert utforskande av poesins och människans villkor. Det blir en
dikt som skriver sig själv medan den pågår.
I Svinalängorna tvingar hårda livsvillkor några barn att tillsammans
utveckla sina egna överlevnadsstrategier. Susanna Alakoskis
moderna klasskildring är en humoristisk helvetesvandring genom
en vuxenvärld där fyllan och underläget regerar vardagen.
I ett mäktigt diktverk rör sig Göran Sonnevi obehindrat mellan
vardagens trivialiteter och existentiella bråddjup. Oceanen är på en
gång ett sorgearbete över en förlorad vän, en politisk
samtidskommentar och en filosofisk betraktelse. Havet blir för
Sonnevi den gestaltande principen, där allting är föränderligt och
samtidigt beständigt.
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regény
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1972 //34

Bonniers

regény

Jonas Hassen
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Norstedts

regény
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Bokförlaget
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Stundande natten

Norstedts

regény
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Bonniers

regény

Carl-Henning
2007 Wijkmark 1934
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Beate
Grimsrud 1963
//44

Daniel Sjölin
1977 //30

Torgny
Lindgren 1938
//69

Världens sista roman

Norrlands akvavit

Norstedts

Norstedts

regény

regény

Med lekfull experimentlusta återuppväcker och förnyar Jörgen
Gassilewski den politiska dokumentärromanen. Utan att styras av
programmatiska klichéer i någon riktning synliggör han olika
tolkningsmöjligheter i skärningspunkten mellan idealism och
övervåld.
I Drömfakulteten dör både myten och människan Valerie Solanas.
Sara Stridsberg har skapat en litterär fantasi där hon utforskar
människan bakom vreden såväl som sin egen fascination inför
myten. Stridsberg beskriver det smutsigaste förfallet och den
djupaste förnedringen med lyrisk skönhet.
Med outsinlig språklig uppfinningsrikedom skriver Jonas Hassen
Khemiri en samtidspikaresk om en pojkes uppgörelse med bilden
av sin far. En berättelse som är lika bedräglig, vemodig och
charmerande som den undflyende pappa som är dess
huvudperson.
Ett brutalt mord släcker en ung kvinnas liv. Med skenbar enkelhet
och återhållen medkänsla återskapar Lars Gustafsson hennes sista
dagar. Det är en episk och meditativ versdikt, där böckernas fysiska
närvaro skapar nya rum i ett stillastående och ensamt liv.
Människan kanske inte lurar döden, men Carl-Henning Wijkmark
visar att litteraturen kan göra det. Stundande natten är ett
existentiellt kammarspel om tankens kraft mot kroppens förfall och
lidande. Den är ett egendomligt uppmuntrande drama om konsten
att dö.
Det finns inga visuella eller känslomässiga gränser i Beate
Grimsruds surrealistiskt flytande landskap. På gränsen mellan dröm
och vakenhet utforskar hon skrivandets villkor och författarens roll i
en tillvaro som ideligen störs av samtidens påträngande trivialiteter.
Skrivprocessen blir synonym med livet i alla dess nyanser – från
dråpligt till skrämmande.
Att döda romanen är att rädda romanen och Daniel Sjölin gör det
bakslugt med sin offentliga persona som insats. Här träder han
fram som alkoholiserad mediepsykopat i en språklig karusell där
verkligheten dupliceras och förställs. Världens sista roman är en
komisk och oförsonlig uppgörelse med vår tids narcissism, våra
livsklyschor och vår oförmåga att gå utanför oss själva.
Torgny Lindgren är en drastisk filosof, en underfundig
historietecknare i den här vemodiga berättelsen om en del av ett
Sverige som håller på att försvinna. Den före detta
väckelsepredikanten återvänder till en avfolkad by för att göra
avbön, men överraskas av att livet redan gjort sitt. Berättandet i sig
blir en vital aktör i denna ömsinta historia om att försonas med
livets fåfänglighet.
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1968 //39

Per Olov
2008 Enquist 1934
//74

Malte Persson
1976 //32
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Ett annat liv

Brutus Östlings
Bokförlag
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költészet

Bokförlaget
Atlas

regény

Norstedts

Edelcrantz
förbindelser

Bonniers

Tal och Regn

Wahlström &
Widstrand

Svart som silver

Wahlström &
Widstrand

Normalitetens språk är aldrig oskyldigt. Med dödsföraktande humor,
i synopsis och gravskrifter, genom valtalets fraseologi och
upphittade dikter, avslöjar poeten mänsklighetens lika kritiska som
komiska belägenhet. Ulf Karl Olov Nilsson skriver sig rakt ner i
samtidens vanmakt, förvandlar det till poetisk handling - och gör
oss hoppfulla igen.
Åsa Linderborgs självbiografiska barndomsskildring breddar sig
långt utanför den personliga erfarenheten. Osentimentalt och
kärleksfullt tecknar hon bilden av pappan och dottern som lämnas
åt varandra i det svenska klassamhällets utkanter. Sällan har det
personliga och det politiska legat så självklart sida vid sida som här.

önéletrajzi regény

I sin nya bok förenar Per Olov Enquist en självbiografisk skröna
med ett stycke självupplevd litteraturhistoria och en självbekännelse
i tragikomedins form: han borrar sig ned mot en smärtpunkt i jaget
och tar oss med på en infernalisk resa som trots allt får ett lyckligt
slut. Det är en modig bok, som sträcker sig från Hjoggböle i
Västerbotten till Broadway i New York City, med konstnärskapets
destruktiva och kreativa livslinje i centrum.

regény

Med överlägsen känsla för tidsfärg och tonfall fångar Malte Persson
i sin första historiska roman ett sällsamt människoöde som började i
rokokons och upplysningens gustavianska epok men slutade i
ångans och nyttans 1800-tal. Det rör sig om ett autentiskt
universalgeni, poet och uppfinnare, vän till den store Kellgren, som
återuppstår i den här pseudobiografin, tillika en studie i sociala och
kulturella nätverk, kort sagt: i förbindelser. Persson bär sin lärdom
med en lätthet och en humor som firar triumfer i denna gobeläng
över en tid som flytt.

költészet

költészet

Katarina Frostensons nya diktsamling betecknar en förnyelse av
hennes poesi. Kristallklara klanger ur jagets vardag möter social
satir på nationell nivå. I hennes språk ingår nu och då, hunger och
lycka, slam och smaragder oväntade föreningar. Karga insikter kan
formuleras i rent uppsluppna tonfall: leendet i Tal och Regn kan när
som helst spricka upp i en grimas – och tvärtom.
I en lika medialt glittrande som glättad tid formar sig Bruno K Öijers
sena diktning till ett drama om utsatthet och värdighet. Om hans
poesi är enkel så rör det sig om den svåra enkelheten, en serie
destillat eller koncentrat av upplevelser från fem decenniers liv på
jorden, alla reglerade av samma känsla för starka taktslag och
mjukt fallande rytmer. Detta är en bok om sorg, men den låter
jagets minnen och drömmar teckna fina silverstrimmor genom
svärtan.
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Sara
Mannheimer
1967 //41

Eva-Stina
Byggmästar
1967 //41

Reglerna

Men hur små poeter
finns det egentligen

Steve Sem2009 Sandberg 1958 De fattiga i Łódź
//51

Ann Jäderlund
1955 //54

Johannes
Anyuru 1979
//30

Vad hjälper det en
människa om hon
häller rent vatten över
sig i alla sina dagar

Städerna inuti Hall

Wahlström &
Widstrand

Wahlström &
Widstrand

Bonniers

Bonniers

Norstedts

regény

költészet

regény

költészet

költészet

Reglerna är en studie i kontrollbehov, där huvudtemat återkommer i
själva stilen: den är återhållsam, styrd av ett upprepningstvång,
men man känner laddningen därbakom. Med humor och
konsekvens fångar Mannheimer en serie inneboende konflikter
mellan (kvinno)liv och konstnärskap. Hennes milda absurdism
tecknar en rörelse från fångenskap till frihet, men den är tvetydig.
Så formar sig Reglerna till ett stycke prosalyrik om ett liv i det
inställda miraklets tecken.
Glädjen åt allt skapat har funnit en finurlig uttolkare i den svenska
samtidspoesin: Eva-Stina Byggmästar. I sin nya bok sätter hon
fokus på språket och poesin. Hon skojar med den, och hon skojar
med oss, sina läsare, men mitt i skrattet etablerar hon en
gemenskap tvärs igenom bokstäverna, böckerna och biblioteken.
Detta är en lovsång, framförd med glimten i ögat, till den poetiska
snickarglädjen.
Med denna kollektivroman tar sig Steve Sem-Sandberg an ett
särskilt kapitel i det andra världskrigets annaler: det judiska ghettot i
den polska staden Łódź väster om Warszawa, dess tillkomst,
organisation och hjärtslitande villkor under nazistiskt överinseende.
Det är en historia som berättas sedan alla tårar torkat, återgiven i
en närmast torr och osentimental stil, en balansgång mellan fakta
och fiktion som med utgångspunkt i (den autentiska)
Ghettokrönikan 1941-44 tecknar en serie individuella öden med
stark integritet, också när de sviktar eller sviker.
Med ett stort och uppfordrande allvar närmar sig Ann Jäderlund en
serie existensfrågor, satta i en närmast påträngande spärrad stil.
Den enklaste men därför också mest grundläggande möter vi redan
på bokens första sida: ”Varför är vi inte i Paradiset?” Något
självklart svar ger oss inte Jäderlund men väl en studie i livet på en
knivsegg, ett nappatag med förtvivlan som mynnar i längtan och
kanske också en tro, allt som allt 180 sidors kursiv men också
sjungande omvärldsanalys, lika kapabel att botanisera bland
lupiner och nypon som att konfrontera Guds tystnad.
I sin tredje bok tar Johannes Anyuru steget från en lokalt eller
personligt förankrad lyrik till en närmast episk diktkonst, som
tecknar en fragmentarisk men dyster krönika i global skala. Det är
först och främst en serie härskartekniker i våldets tecken som håller
samman det här visionära sammelsuriet, där antik epik möter
Motorsågsmassakern, där mytens Aeneas kan framträda som
filmens Terminator och där västerlandets urbana landskap badar i
ett kallt neonljus, ekande av polissirener som påminner läsarna om
civilisationens oavbrutna undantagstillstånd.
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Per Agne
Erkelius 19352010 //74

Hotel Galicja

Norstedts

regény

Aris Fioretos
1960 //49

Den siste greken

Norstedts

regény

Eva Adolfsson
En liten historia
1942-2010 //67

Sigrid
2010 Combüchen
1942 //68

Magnus Florin
1955 //55

Spill. En damroman

Ränderna

Bonniers

Norstedts

Bonniers

I ”Hotel Galicja” ägnar sig en dödsmärkt författare åt en
minneskonst som allt tydligare övergår i ett borrande sorgearbete.
Romanjaget återberättar en kärlekshistoria från tidigt sextiotal som i
sin tur dubbelexponeras mot en judisk familjs undergång i
Auschwitz. Varsamt och ödmjukt men också med en omisskännlig
udd i skuldfrågan närmar sig Erkelius sitt stora ärende. Hans
historia formar sig till ett sällsynt gripande men också konstfullt
bidrag till vittneslitteraturen.
I släktkrönikans, biografins och kortregistrets backspegel tecknar
Aris Fioretos ett grekiskt emigrantöde från efterkrigstiden, som i sin
tur förgrenar sig bakåt i historien och ut i sextiotalets och
folkhemmets Sverige. På ömsinthetens långa avstånd följer
författaren sin Jannis från Makedoniens berg och dalar till
universitetet i Bromölla. I ett språk vibrerande av sinnlig intelligens
och inkännande humor undervisar han sina läsare i vad han kallar
avskedets disciplin. ”Var och en är grek på sitt sätt” får Goethe
påpeka i romanens motto. Det gäller särskilt, skulle man vilja
tillägga, Aris Fioretos.

regény

Eva Adolfssons lilla historia visar sig vara en på sitt sätt storslagen
och därtill lång kärlekshistoria. Den spänner över årtionden och
växlar till synes fjäderlätt mellan närhet och distans, övergivenhet
och hängivenhet. Det är en berättelse om förälskelse på sparlåga
men också om tvivel, självförebråelser och slutligen vänskap in i
döden, en passionshistoria för vårt senaste sekelskifte, stämd i
eftersinnande moll.

regény

Vad är fakta och vad är fiktion i Sigrid Combüchens roman ”Spill”
och vem har tolkningsföreträde? Den ”verkliga” Hedvig, som i brev
berättar för författaren om sitt unga liv på 30-talet, eller Hedda, den
skapade gestalten? Författarjaget försjunker i decenniets dofter och
detaljer och låter damromanen handla såväl om sömnad och
torftiga inackorderingsrum som om förtryck och frigörelse, medan
den ”verkliga” Hedvig vill leva i nuet och inte se sitt liv som förspillt.
Sigrid Combüchen har skrivit en imponerande roman, stilistiskt och
tekniskt formfulländad med många perspektivskiften, som ger
henne möjlighet både att berätta underhållande om ett människoliv
och att med intellektuell stringens reflektera kring det egna
skrivandet.

regény

”Ränderna” är ett utforskande av minnets metoder och saknadens
mönster. Läsaren sugs in i jagets allvarsamma och lekfulla sökande
efter sin historia och hur den ska berättas. Ränderna går igen – i
vågorna, i spjälorna, i skuggorna, i sorgen. Magnus Florin strimlar
skickligt sin berättelse i mörker och ljus, svärta och hopp, rim och
reson, han stuvar om bland bokstavsklossarna och laddar orden
med nya betydelser, där ”törst” kan bli ”tröst” och ”dör” kan bli ”röd”!
Så blir detta sist och slutligen en poetisk äventyrsberättelse om
sorgens makt och språkets magi.

XIII. Augustpriset, jelöltek 1989-2012

Johan Jönson
1966 //44

Livdikt

Bonniers
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Sara Stridsberg
Darling River
1972 //38

Bonniers

regény

Peter Törnqvist Kioskvridning 140
grader - en wästern
1963 //47

Norstedts

regény

Magnus
William Olsson
1960 //50

Ingersonetterna

Wahlström &
Widstrand

költészet
(szonettek)

Mellan liv och död, frågor och svar, förhör och bikt pendlar Johan
Jönsons 700 sidor långa ”Livdikt”. Ett rasande flöde, en kritisk
dialog om arbete, skapande och vanmakt i självanalysens form.
Men dess skoningslösa blottande av drifterna och de lägre
känsloregistren – uppgivenheten, föraktet, självhatet och
dödslängtan – rymmer också en frånsida av närvaro, kraft och
obändig livsvilja. ”Livdikt” är ett uppfordrande prov på den nya
tidens genreupplösta poesi där minnen och materia blandas med
provokation och politisk teori. ”Går det att lära ut någonting om det
omöjliga?” Johan Jönsons kompromisslösa petande i såren ger om
inte ett svar, så åtminstone en indikation: ”också det utopiska är
outplånligt”.

A műfajmeghatározás a
Kungliga biblioteket
adatbázisából való; a
bő 700 oldalas könyv
regénynek ill. esszének
is tekinthető.

I gåtfulla filmiska sekvenser, som elegant snuddar vid varandra,
osäkrar Sara Stridsberg frågan om offer-förövare. Hon skriver en
roman om Lolitaflickor som aldrig mognar till vuxna kvinnor, där
mannens blick för evigt sexualiserar barnet, och kvinnligheten är ett
sår som aldrig läker. ”Darling River” är en drömsk
medvetandeström där allt är i rörelse och samtidigt står stilla. Det är
en encyklopedi över "begärets melankoli " och flickors vanmakt där
den spruckna barndomen nödtorftigt hålls ihop av säkerhetsnålar
och självbedrägeri. Med stadig hand driver Stridsberg in skönheten
som en skärva i betraktarens öga, och resultatet blir en suggestiv
och smärtsam roman på en svidande vacker prosa.
I hjärtat av Småland ligger Njudung. Där finns Tjippen och Sula och
Hannele och alla de andra. De har meningen med livet att undra
över och 152 kilometer landsväg att utforska. Och från och med nu
leder alla vägar till Westra Härad. För när Peter Törnqvist erövrar
den småländska västern gör han det med besked. Med en
sprudlande språklig nybyggaranda får han sidorna att sjunga och
orden att framstå som alldeles nyupptäckta. Och om vi inte visste
det förut så vet vi det nu – att Njudung är världens mitt och alltings
mått, och att Peter Törnqvist inte bara är en mästare på
torvvändning, tungvrickning och kioskvridning – utan också en
enastående författare.
”Ingersonetterna” präglas av en längtan tillbaka till moderlivet i
dubbel bemärkelse, mytiskt och erotiskt, där den stränga formen
förlöser känsloflödet och finner möjligheterna i begränsningen.
Tjugosju sonetter flätas kring diktjagets alzheimersjuka mor och
försöker förstå det eviga nu som omger henne, utan minnen och
utan morgondag. Samlingen är en storartad sorgesång över en
älskad anhörig och ställer oroligt frågan om fortsättningen: Vem ska
Magnus William-Olsson skriva till när modersblicken slocknat?
Magnus, dikta för oss!
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Carolina
Fredriksson
1985 //26

Flod
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regény
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Välkommen till den här
Svensson 1987
Norstedts
världen
//24

Eva-Marie
Liffner 1957
//54

Lacrimosa

regény

Natur och Kultur regény

På Undantaget kommer ingen undan sin natur. Vare sig det rör sig
om jorden eller genetiken. Det handlar om far och son, om arv och
miljö, om fåglar och frihetslängtan. Korparna är en klassisk
utvecklingsroman, stadigt rotad i den svenska litteraturtraditionen.
Men framförallt är den en roman om naturen i betraktarens öga.
Och genom den unge Klas klara blick får vi se den återfödas i all
sin obönhörliga storslagenhet: dödlig och frodig, sällsam och
magisk. Tomas Bannerhed plöjer helt nya fåror i ordbruket. Vi kan
inte annat än förundras över denna rikedom: från rönnbärens färg
till rördrommens flykt.
En lågmäld roman där författaren med stor inlevelseförmåga
berättar om en människa, som i dödens närhet på gott och ont
reflekterar över sitt liv alltmedan han i sjukdomen långsamt förlorar
sin manlighet men aldrig sin mänskliga värdighet. Bengt Ohlsson
pekar med osviklig slagruta ständigt ut våra gemensamma
nämnare. I ”Rekviem för John Cummings” porträtterar han en
pensionerad amerikansk punkikon med prostatacancer och slår an
en ton som genljuder inte bara i punken utan i människan.
Brofästets betongpelare och biltrafikens brus överskuggar hela
världen för barnen Alka och Kappen, ensamma kvarlevor från en
kåkstad som nästan helt försvunnit från grusslänten och ur minnet.
Med civilisationen avskalad till en sliten husbil blir språket och
lekarna byggstenar för en skör ny lycka där en smutsig fender blir
en hund och trasiga strandfynd vidunderliga. Carolina Fredrikssons
”Flod” är skildrad helt ur barnens perspektiv. Hon höjer en
drabbande aktuell och realistisk skildring av livshotande fattigdom i
våra städer till en dystopisk fabel utanför tid och rum: arkaisk, otäck
och vacker.
En oliksidig triangel är inte perfekt, konstaterar författaren till den
här romanen, om kärlek, vänskap och en ödesdiger svartsjuka. I
”Välkommen till den här världen:” svingar sig Amanda Svensson
suveränt mellan olika språknivåer och skildrar färgsprakande,
lekfullt och hektiskt tre unga människor på jakt efter mening i
Köpenhamns elektrifierade natt. En nattklubbstragedi, en helahavet-stormarlek på liv och död. Det är intensivt, det är innovativt
och det är alldeles alldeles underbart.
Lek med tanken att Almqvists Tintomara hade haft en förebild,
måttligt förtjust i porträttet av sig själv. I Eva-Marie Liffners
”Lacrimosa” skriver den könsöverskridande Ros sin hämnd, en i lika
delar hätsk och kärleksfull memoar över en självgod och strulig
Almqvist. En historisk giftskandal vävs in i berättelsen lika flyhänt
som han själv en gång gjorde skotten på maskeradbalen till en del
av Drottningens juvelsmycke. Romanen är komplex, motsägelsefull
och rolig, både pastisch och hyllning, en galopperande tidsmaskin
som blåser liv i det tidiga 1800-talets Stockholm, språk och
litteratur.
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regény
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regény

Natur och Kultur regény

Lager efter lager skärskådas innehållet i en kubikmeter mull som
utan tvivel föreställer världen, och vi övertygas om att gråsuggor,
kvalster och hoppstjärtar är våra jämlikar, att de speglar de större
sammanhang vi lever i, drömmer om och strävar efter. Sören
Bondeson har med en m³ jord fångat ett fullfjädrat mikrokosmos.
Med imponerande poetisk precision visar han hur avståndet mellan
de mikroskopiska iakttagelserna och de stora visionerna är mindre
än man tror.
Från det förintelseläger som är sinnebilden för Europas djupaste
förnedring kommer Göran Rosenbergs far till en svensk idyll, en
idyll innesluten i sin aningslösa blandning av välvilja och
misstänksamhet. Göran Rosenberg återskapar i Ett kort uppehåll
på vägen från Auschwitz faderns långa resa, en berättelse laddad
av klarsynt inlevelse som också blir en fond för skildringen av hans
egen uppväxt i Södertälje. Ur denna mycket personliga historia om
en far och en son växer en betraktelse med stor allmängiltighet om
betydelsen av viljan och förmågan att förstå också det som är svårt
och motsägelsefullt.
Genom livet går strömmar av det vackra och det fula, av lyckliga
resor uppåt och av förtvivlade fall mot en okänd botten. Sara
Stridsbergs dramer visar oss högspänningsledningen, och kan till
och med förmå oss att skratta en sekund åt den. I samlingen
Medealand och andra pjäser leds gestalterna ut ur mytens och
historiens skugga. Vi kan se och höra Medea, Drottning Kristina
och Valerie Solanas när de talar från könets mörker. Man inte bara
kan läsa dramatik – man vill det gärna när tanken och språket
gnistrar så förunderligt som hos Sara Stridsberg.
Sommargästernas intåg i det halländska kustlandskapet och mötet
mellan bonddottern och stadsflickan i en vild vänskap bortom
föräldrakontroll och klassgränser är det minne kring vilket Cilla
Naumanns roman Springa med åror cirklar. Med åren bleknar
sommardrömmen och sanningen om klassamhället framträder.
Kvar blir en ensam mor med ett annorlunda barn och en sträv
verklighet att hantera. Springa med åror är en psykologiskt
insiktsfull och skickligt komponerad roman som växlar mellan då
och nu i en rörelse som driver mot sitt oundvikliga slut.
Några septemberveckor i Phnom Penh år 1955 utgör ett skälvande
preludium till en kommande katastrof. Triangeldramat mellan den
unge Pol Pot, hans politiska huvudmotståndare Sam Sary och den
vackra Somaly, är en raffinerad orkestrering av begärets
komplexitet; av maktens dynamik, erotikens politik och slumpens
metodik. Honungsljus, jasminte, ett dammkorns knastrande i
grammofonen – Peter Fröberg Idlings Sång till den storm som ska
komma besjunger fiktionens förmåga att komma sanningen in på
livet.
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Miiras eld kan vara den största i Sverige, när lågan från hennes
trimmade cigarrettändare svärtar miljonprogrammets innertak. Hur
går det egentligen till när barnen överlever barndomen? Elden är
ett svar, som ges i Eija Hetekivi Olssons Ingenbarnsland. Det är en
roman om eldarna som brinner i storstadens utkanter, och om
elden som kan brinna inuti ett flickebarn. Eija Hetekivi Olsson
skriver den moderna fattigdomens landskap, på ett språk av lika
delar ursinne och betvingande lust.
Han vill flyga, inte kriga i Uganda. Ändå hamnar huvudpersonen i
Johannes Anyurus En storm kom från paradiset i omständigheter
som blir ödesdigra: rättslös fånge, hemlös flykting. Historiens vind
sveper honom med sig från den östafrikanska turbulensen till
varvsarbetet på Hisingen. På svindlande vacker prosa har
Johannes Anyuru skrivit en roman, en sorgesång, om sin fars liv.
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Függelék XIV.
Litteraturens historia i Sverige (2009)
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1965Ekman, Kerstin (1933- )
Lidman, Sara (1923-2004)
Norén, Lars (1944- )
Myrdal, Jan (1927- )
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Gustafsson, Lars (1936- )
Tunström, Göran (1937-2000)
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Rådberg, Helene (1950- )
Forsström, Tua (1947- )
Westö, Kjell (1961- )
Sattarvandi, Hassan Loo (1975- )
Hagman, Per (1968- )
Palm, Göran (1931- )
Larsmo, Ola (1957- )
Andersson, Lars (1954- )
Edelfeldt, Inger (1956- )
Ranelid, Björn (1949- )
Brunner, Ernst (1950- )
Rådström, Niklas (1953- )
Ohlsson, Bengt (1963- )
Karnstedt, Torgny (1952- )
Flygt, Torbjörn (1964- )
Alakoski, Susanna (1962- )
Linderborg, Åsa (1968- )
Nilsson, Ulf Karl Olov (1965- )
Ekdahl, Lina (1964- )
Andersson, Claes (1937- )
Kallifatides, Theodor (1938- )
Olsson, Jan Olof (Jolo) (1920-1974)
Lindqvist, Sven (1932- )
Lindqvist, Cecilia (1932- )
Alfvén, Inger (1940- )
Hägg, Göran (1947- )
Vallgren, Carl-Johan (1964- )
Dahlström, Sture (1922-2001)
Nilson, Peter (1937-1998)
Ardelius, Lars (1926-2012)
Wijkmark, Carl-Henning (1934- )
Burman, Carina (1960- )
Hansson, Gunnar D. (1945- )
Malmsten, Bodil (1944- )
Schoultz, Solveig von (1907-1996)
Fagerholm, Monika (1961- )
Andersson, Lena (1970- )
Leiva Wenger, Alejandro (1976- )
Ehnmark, Anders (1931- )
Wästberg, Per (1933- )
Tamas, Gellert (1963- )
Lotass, Lotta (1964- )
Isaksson, Ulla (1916-2000)
Werup, Jacques (1945- )
Andersson, Erik (1962- )
Tranströmer, Tomas (1931- )
Eriksson, Helena (1962- )
Johnsson, Arne (1950- )
Svenbro, Jesper (1944- )
Hallberg, Anna (1975- )
Kraft, Åsa Maria (1965- )
Huldén, Lars (1926- )

0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2 1,7 korábban
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
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123
124
125
126
127
128
129
130
131
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133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152

Carpelan, Bo (1926-2011)
Stenroos, Merja-Riitta (1963- )
Ringbom, Henrika (1962- )
Pettersson, Torsten (1955- )
Mickwitz, Peter (1964- )
Andtbacka, Ralf (1963- )
Gripenberg, Catharina (1977- )
Kihlman, Christer (1930- )
Lundberg, Ulla-Lena (1947- )
Niemi, Mikael (1959- )
Ingemarsson, Kajsa (1965- )
Hanski, Eino (1928-2000)
Behros, Fateme (1944-2009)
Li Li (1961- )
Tichý, Andrzej (1978- )
Omar, Mohamed (1976- )
Strömstedt, Margareta (1931- )
Alverfors, Ann-Charlotte (1947- )
Dahlström, Magnus (1963- )
Westberg, Anna (1946-2005)
Kihlgård, Peter (1954- )
Odensten, Per (1938- )
Granlid, Hans (1926-1999)
Born, Heidi von (1936- )
Pohjanen, Bengt (1944- )
Sjöstrand, Ingrid (1922- )
Hermodsson, Elisabet (1927- )
Ström, Eva (1947- )
William-Olsson, Magnus (1960- )
Gassilewski, Jörgen (1961- )
Moodyson, Lukas (1969- )
Börjel, Ida (1975- )
Nyberg, Fredrik (1968- )
Morelli, Jenny (1966- )
Stürmer, Wava (1929- )
Enckell, Martin (1954- )
Backlén, Marianne (1952- )
Enckell, Agneta (1957- )
Westö, Mårten (1967- )
Rossi, Oscar (1976- )
Wright, Heidi von (1980- )
Jansson, Tove (1914-2001)
Emtö, Solveig (1927- )
Tikkanen, Henrik (1924-1984)
Donner, Jörn (1933- )
Cleve, Anders (1937-1985)
Winckelmann, Barbara (1920- )
Mazzarella, Merete (1945- )
Sund, Lars (1953- )
Rudberg, Denise (1971- )
Hamberg, Emma (1971- )
Hintze, Pia (1960- )

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
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153
154
155
156
156
158
159
160
161

Lodalen, Mian (1962- )
Janouch, Katerina (1964- )
Skugge, Linda (1973- )
Haag, Martina (1964- )
Strandberg, Mats (1976- )
Möllberg, Daniel (1972- )
Askerup, Fredric (1971- )
Lapidus, Jens (1974- )
Demirbag-Sten, Dilsa (1969- )

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

XIV. Litteraturens historia i Sverige (2009). Az 1965 utáni korszak kánonja.
Az 1965 utáni periódussal foglalkozó, újraírt fejezet kánonja.
A 44 évet felölelő 105 oldalas fejezetben összesen 161 szerzőről írnak legalább 0,1 oldalnyi
terjedelemben; ebből 74 nő, 87 pedig férfi.
Az Augustpriset-oszlopban a 2009, tehát a felújított irodalomtörténet megjelenését megelőző években
August-jelölést elnyerő írók neve mellett található egy ”A” betű; illetve amelyikük ezt követően (2012-ig
bezárólag) kapott jelölést, ott az évszámot is közöltük.
2008-ig bezárólag összesen 90 író kapott egy vagy több August-jelölést; ebből 55-en szerepelnek a 2009es irodalomtörténetben.

Függelék XV.
Litteraturens historia i Sverige (2002)
Olsson-Algulin: Litteraturens historia i Sverige (2002)
Szerző neve

oldalszám

1

LIDMAN, Sara (1923-2004)

1,7

2

GUSTAFSSON, Lars (1936- )

1,6

3

JERSILD, Per Christian (1935- )

1,3

4

ENQUIST, Per Olov (1934- )

1,2

5

MYRDAL, Jan (1927- )

1,2

6

TUNSTRÖM, Göran (1937-2000 )

1,2

7

DELBLANC, Sven (1931-1992)

1,1

8

NORÉN, Lars (1944- )

1,1

9

EVANDER, Per Gunnar (1933- )

1

10

PALM, Göran (1931- )

1

11

LINDQVIST, Sven (1932- )

0,9

12

ALFREDSSON, Hans (1931- ) & DANIELSSON, Tage (1928-1985)

0,8

13

EKMAN, Kerstin (1933- )

0,8

14

SONNEVI, Göran (1939- )

0,8

15

LINDGREN, Torgny (1938- )

0,7

16

CLAESSON, Stig (1928-2008)

0,6

17

ESPMARK, Kjell (1930- )

0,6

18

KALLIFATIDES, Theodor (1938- )

0,6

19

NILSON, Peter (1937-1998)

0,5

20

PLEIJEL, Agneta (1940- )

0,5

21

ANTTI, Gerda (1929- )

0,4

22

BRUNNER, Ernst (1950- )

0,4

23

COMBÜCHEN, Sigrid (1942- )

0,4

24

WEISS, Peter (1916-1982 )

0,4

25

ARDELIUS, Lars (1926-2012)

0,3

26

BERGGREN, Tobias (1940- )

0,3

27

FROSTENSON, Katarina (1953- )

0,3

28

GARDELL, Jonas (1963- )

0,3

29

KANDRE, Mare (1962-2005)

0,3

30

LUGN, Kristina (1948- )

0,3

31

LUNDELL, Ulf (1949- )

0,3

32

RANELID, Björn (1949- )

0,3

33

RUNEFELT, Eva (1953- )

0,3

34

SACHS, Nelly (1891-1970)

0,3

35

TORHAMN, Urban (1930- )

0,3

36

VREESWIJK, Cornelis (1937-1987)

0,3

37

ANDERSSON, Lars (1954- )

0,2

38

BORN, Heidi von (1936- )

0,2

39

EDBERG, Rolf (1912-1997)

0,2

40

EKSTRÖM, Margareta (1930- )

0,2

41

GUILLOU, Jan (1944- )

0,2

42

HÄGG, Göran (1947- )

0,2
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43

HULDÉN, Lars (1926- )

0,2

44

JÄDERLUND, Ann (1955- )

0,2

45

KIHLMAN, Christer (1930- )

0,2

46

LARSSON, Stig (1955- )

0,2

47

ÖIJER, Bruno K. (1951- )

0,2

48

RÅDSTRÖM, Niklas (1953- )

0,2

49

TIKKANEN, Märta (1935- )

0,2

50

WESTBERG, Anna (1946-2005)

0,2

51

ALFVÉN, Inger (1940- )

0,1

52

ALVERFORS, Ann-Charlotte (1947- )

0,1

53

FREDRIKSSON, Marianne (1927-2007)

0,1

54

GRANLID, Hans (1926-1999)

0,1

55

HARDING, Gunnar (1940- )

0,1

56

MOLIN, Lars (1942-1999)

0,1

57

ÖSTERGREN, Klas (1955- )

0,1

58

SUNDSTRÖM, Gun-Britt (1945- )

0,1

59

TORNBORG, Rita (1926- )

0,1

60

WERUP, Jacques (1945- )

0,1

XV. Litteraturens historia i Sverige (2002). Az 1965 utáni korszak kánonja.
Összesen 60 szerzővel (pontosabban a 12. helyen álló Alfredsson-Danielsson szerzőpáros miatt 61
szerzővel; ebből 20 nő, 41 férfi) foglalkoznak a 30 évet felölelő 43 oldalban.

XVI. Olsson, Bernt – Algulin, Ingemar (et al.): Litteraturens historia i Sverige
(2009). Borító.

XVII. Olsson, Bernt – Algulin, Ingemar: Litteraturens historia i Sverige (2002).
Borító.

