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Abstract 

 
The main purpose of this paper is to analyse the relation between the spatial and individual 

structures in Paul Austers City of Glass. The interpretative discussion is focused on the novels 

metafictive aspects. The analyses consists that Quinn, the main character, is linked to the city 

environment because of his function as detective, flânuer and author. According to 

Baudelaire, Benjamin and Berman the two last positions are fundamental in the literary 

citystructure, as well as in the formation of individuality and modernity. 
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1.1 Inledning 
 

Stadsbons vardag innebär ofta att råka stöta till en axel, stanna upp och möta en främmande 

människas blick. Staden är platsen där främlingar möts för att en stund promenera sida vid 

sida och sedan fortsätta åt olika håll. Kroppskontakt, som att två personer krockar eller blir 

stående tätt intill varandra vid ett övergångsställe, är något vedertaget och oreflekterat  i 

stadens rum. Staden är platsen där de som nyligen klivit upp går förbi de som just ska gå till 

sängs, där de nygifta delar kö med de övergivna. En stad är ingen stad om den inte rymmer 

mångfaldens föreningar och motsatser. Höghus och asfalt är inte nog, det är individerna som 

gör staden och som är staden, och på så vis blir staden både fast och tillfällig, erbjuder både 

frestelser och farligheter, är på samma gång ryckig och följsam. En stad är platsen där mörka 

gränder ligger vägg i vägg med upplysta köpcentrum. Det tycks träffande att citera den tyske 

filosofen och sociologen Georg Simmel, som ville framhålla individen som “mer ensam och 

övergiven än någon annanstans just i storstadsvimlet“. Större grupper ger uttryck för en 

ömsesidig reservation och likgiltighet, och detta menade han upplevdes “ingenstans tydligare 

än i storstadens tätaste vimmel, eftersom den kroppsliga närheten och trängseln behövs, för att 

göra det andliga avståndet riktigt åskådligt“.1 Det är i synnerhet i staden som individen 

kommer nära andra individer, som att någon stöter till en annans axel, stannar upp och möter 

en främmande människas blick, men under dessa flyktiga tillfällen kan de aldrig göra anspråk 

på att förstå det minsta av varandras tankeliv. 

 

Paul Austers The New York Trilogy kan i någon mån sägas ha fötts ur dessa tankegångar.2 

Utan tvivel behandlar Simmel storstaden ur andra dimensioner än vad Auster gör hundra år 

senare, men centralt bygger ändå The New York Trilogy på dessa utbredda och gångbara 

frågeställningar om den moderna människans ensamhet. Quinn, förgrundsfigur i trilogins 

första del City of Glass, har förlorat sin fru och son fem år innan berättelsen tar vid. Men ändå 

begränsar Auster presentationen till: 

 

As for Quinn, there is little that need detain us. Who he was, where he came 

from, and what he did are of no great importance. (City of Glass, s. 3) 

 

                                                           
1 Georg Simmel, Storstäderna och det andliga livet (1903), s. 204. 
2 Paul Auster, The New York Trilogy (Los Angeles, 1988). 
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Vi får hastigt veta att Quinn är trettiofem år och att han skriver detektivromaner, att han lever 

ensam och dagligen tar långa promenader. Han tar sina promenader “nearly every day, rain or 

shine, hot or cold“, utan att “never really going anywhere, but simply going wherever his legs 

happened to take him“ (s. 3). Detta planlösa vandrande ter sig som ett starkt behov för Quinn. 

Det är staden som blir den naturliga och enda möjliga arenan för honom.3 I City of Glass är 

staden inte enbart berättelsens fond, utan ett oersättligt inslag för varje detalj i verket, en 

förutsättning för hela berättelsen. Vi ska se att Quinn inte bara påverkas och förändras av 

staden, utan att han allteftersom berättelsen fortskrider också blir staden, uppslukas av staden; 

i slutskedet absorberas Quinn av själva sceneriet. 

 Det finns skäl att låta Baudelaires Parisbilder bilda bakgrund för ovanstående resonemang. 

Denne var med sina intensiva framställningar av samtidens förestående och pågående 

modernisering obestridligt före sin tid. Det är en motsägelsefull och förvirrad period 

Baudelaires dikter visar upp. De tycks inte bara låta sig preciseras historiskt, utan de var 

medvetet historiska.4 I förordet till prosadiktssamlingen Le Spleen du Paris (svenska övers. 

Prosadikter) uttrycker han en tanke om att den nya tidens litteratur behövde ett nytt språk, ett 

språk som formade sig “efter själens lyriska strömdrag, drömmens vågrörelser, medvetandets 

ryckvisa språng“.5 Men mest angeläget i denna undersökning blir att hålla Baudelaire för den 

som i högsta grad gjorde staden till modernismens litterära spelplats, den som med hjälp av 

staden svetsade samman den moderna individen med den moderna miljön. 

 

 

 

1.2 Syfte, frågeställning och metod 

 

Föreliggande uppsats avser betrakta det moderna individbegreppet och staden - den moderna 

miljöns spelplats - som två element verkande jämsides med varandra. Hypotesen är att stad 

och individualitet är intimt sammanbundna, och jag kommer därför inte bara hävda 

individernas, utan även stadens aktivt dramaturgiska roll. I City of Glass blir förhållandet 

kanske mer tydligt än någonsin. Det är här uppenbart att staden inte enbart är en kuliss 

                                                           
3 Det planlösa vandrandets meditativa aspekt är ett återkommande tema i Austers författarskap, se t.ex. Minnets 
bok i Att uppfinna ensamheten, översättning Aris Fioretos (Stockholm, 1992), s. 120, och Orakelnatten, 
översättning Ulla Roseen (Stockholm, 2005), s. 8. 
4 Walter Benjamin, Benjamin - Bild och dialektik, Essayer i urval och översättning av Carl-Henning Wijkmark 
(Stockholm, 1991), s. 120. 
5 Charles Baudelaire, Prosadikter, översättning Erik Blomberg (Stockholm, 2000), s. 14. 
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framför vilken händelseförloppet förflyter, utan New Yorks gatusystem blir ett sorts levande 

element som gör individerna ohjälpligt förenade med densamma. I City of Glass är individ-

stad relationen inte endast en tradition i vilken Auster ämnar fortsätta, utan sambandet i sig 

blir ett av verkets knutpunkter. 

 Föresatsen är följaktligen att betrakta hur sambandet mellan stad och individualitet 

uppenbarar sig i City of Glass. Genom undersökningen vill jag bidra till djupare kunskap 

kring denna förbindelse i stort, samt göra läsaren uppmärksam på hur den kan påverka den 

litterära konstruktionen vad gäller tematik och form. 

 Vidare är det viktigt att poängtera att ett av Austers särdrag är att hela tiden befinna sig i 

intertextuell dialog med annan litteratur och med en mängd filosofiska idéer. En uppräkning 

av alla tänkbara inspirationskällor faller dock utanför gränserna för denna utläggning och 

stora verk och tänkare kan därför bara nämnas i förbigående. Trots allt är det nödvändigt att 

bredda blicken. Jag har valt att närmare studera den italienske författaren Italo Calvinos 

roman De osynliga städerna.6 

 Även om De osynliga städerna och City of Glass skiljer sig åt markant till utförandet 

förenas de genom hanteringen av staden som fenomen. Det som också ådragit mitt intresse är 

att bägge författarna ofta begagnat sig av metafiktiva inslag. Med “metafiktivt“ kommer jag 

genomgående att syfta till den förskjutning av berättarperspektiven som leder till att verkets 

inneboende struktur synliggörs i intrigen, ofta genom att själva skrivandeprocessen blir del i 

tematiken. Det metafiktiva berättandet har blivit ett verktyg med vilket Auster och Calvino 

ombildat perspektiven och detta har satt romanfigurerna och även läsaren i oväntade 

positioner. Skulle då inte samma material kunna föras fram utan dessa metafiktiva element? 

Vad fyller de för funktion? I både City of Glass och De osynliga städerna finns de metafiktiva 

piruetterna hela tiden där, som en karusell läsaren tvingas sitta upp på. Men har dessa 

vridningar något att göra med förhållandet individ-stad? Det finns anledning att komma 

tillbaka till dessa frågor. 

 Jag vill också göra klart att de historiska, och därav även politiska, aspekterna av individ-

stad-sambandet kommer att tryckas tillbaka till förmån för det rent litterära studiet. Att staden 

alltsedan Baudelaire flitigt använts som litteraturens skådebana skulle utan tvekan vara 

intressant att analysera exempelvis utifrån det idéhistoriska perspektivet. Uppsatsen skulle då, 

på gott och ont, bli en annan. Jag vill göra klart att de tvärvetenskapliga kopplingarna kommer 

hållas relativt korta. I kapitel 2.2 kan det tyckas som att jag alltför bryskt går igenom vad 

individen som idé inneburit historiskt. Läsaren ska veta att jag erkänner beroenderelationen 
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mellan litteratur och samhälle, men utgångspunkten här blir ändå närläsningen av City of 

Glass, hur individ-stad-förhållandet där uppenbarar sig och varför. Allt som behandlas gör det 

utifrån prövningen av Austers berättelse. 

 För övrigt skulle det i en sådan här undersökning finnas starka skäl att titta på The New 

York Trilogys två övriga delar, Ghosts och The Locked Room. Sviten hänger ihop på alla 

möjliga tänkbara vis men jag har ändå valt att begränsa mig till City of Glass då jag tycker att 

den ensam utgör tillräcklig grund för min granskning. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
6 Italo Calvino, De osynliga städerna, översättning Estrid Tenggren (Stockholm, 1999). 
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2.1 City of Glass 
 

Att redogöra för City of Glass alla svängar och bändningar skulle på ett sätt kännas relevant, 

men skulle tveklöst föra för långt. Händelseförloppet består av en serie flertydiga tilldragelser, 

en mängd viktiga detaljer - läsaren blir detektiven som försöker finna de mest subtila 

samband. I vilket fall måste handlingens huvuddelar tas upp. 

 

Quinn är deckarförfattaren som förlorat sin familj. Han lever sitt liv utan vidare starka 

intentioner, tycks passivt låta dagarna förflyta, likgiltig inför omgivningen och inför sig själv. 

Quinn läser mycket och skriver sina böcker i perioder. På somrarna ser han på baseboll, på 

vintrarna går han på operan. 

 Det som Quinn tar för en felringning sätter igång processen. En egendomlig röst frågar 

efter detektiv Paul Auster och Quinn utger sig till slut för att vara denne (s. 11). Vid det möte 

de bestämmer får Quinn så i uppdrag att skugga en viss Peter Stillman, uppdragsgivarens far. 

Fadern Stillman har just blivit frigiven från ett fängelsestraff som han avtjänat för att ha hållit 

sonen inlåst flera år i ett mörkt och tyst rum, och han kan nu förväntas uppsöka sonen igen. 

Quinn tar sig an fallet med största allvar. Han börjar sporadiskt föra anteckningar kring 

omständigheterna. Till fullo går han upp i sin falska profession som detektiv och skuggar 

Stillman på dennes långa vandringar genom New York. Quinn noterar Stillmans 

förehavanden i ett anteckningsblock och finner till sin förvåning att Stillmans vandringar, då 

de överförs till en karta, bildar meddelanden. Det färdiga budskapet lyder “THE TOWER OF 

BABEL“ (s. 70), vilket knyter an till Stillmans tidigare forskningsarbete. I denna bok, som  

Quinn just läst, har Stillman bland annat hävdat att Adams enda uppgift i lustgården varit att 

hitta ett språk som svarar mot tingens innersta väsen. Där “A thing and its name were 

interchangeable“ (s. 43).7 Efter Stillmans meddelande faller City of Glass in i de skeenden 

som slutgiltigt sammanfogar Quinn med staden. En morgon har Quinn plötsligt tappat bort 

                                                           
7 Auster visar här på prov på sin fallenhet att låta filosofiska riktningar bilda handlingens mest avgörande 

stycken. Avsnittet i Stillmans bok, det vill säga det som innebär Stillmans vetenskapliga projekt på sonen, 

kopplar tydligt till postmodernismens uppslag kring att språkliga tecken inte är något av naturen givet, att ord 

endast refererar till andra ord. Stillman vill få sin son att förvärva tingens sanna ord, Guds ursprungliga språk, 

där avståndet mellan det betecknande och det betecknade är upplöst. City of Glass väcker tanken om att dessa 

språkets förutsättningar också kan appliceras på individen. Att individen endast kan förstås genom avskiljning 

från andra individer, i referenser utåt, det vill säga definitioner på vad individen inte är. Dessa idéer, uttalade av 

bland annat Kristeva och Derrida, blir emellertid inte det viktigaste här. 
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Stillman och han ställer sig då i en gränd mittemot sonen Stillmans port, beredd att offra all 

sin tid till att förekomma faderns besök. Quinn befinner sig i gränden i veckor och månader 

(s. 113), sover bara när det tycks absolut nödvändigt och begränsar sina matinköp till ett 

minimum. Alltmer börjar han förlora greppet om tillvaron. 

 

  Remarkable as it seems, no one ever noticed Quinn. It was as though he had 

melted into the walls of the city. (City of Glass, s. 116) 

 

Till sist, när pengarna tagit slut och han tvingas bege sig till närmaste bankkontor, somnar han 

i Central Park och vaknar inte förrän ett dygn senare (s. 120). Detta ser han som ett sorts sista 

misslyckande. Quinn beslutar sig för att ge upp fallet och tar sig hem till sin lägenhet, ganska 

lättad trots allt. Men i lägenheten finner han att alla hans saker och möbler är borta. En kvinna 

har nu flyttat in (s. 124). Hon säger sig ha bott där i flera månader. Härifrån beger sig Quinn 

tillbaka till sonen Stillmans lägenhet, tar sig in i den och påträffar den alldeles tom, 

barskrapad och utan möbler (s. 126). Det sista berättelsen visar oss av Quinn är då han lägger 

sig ned i ett av rummen och skriver i sitt anteckningsblock, sedan är han, för berättaren och 

den fiktive Auster, som tillsammans begett sig till Stillmans lägenhet, spårlöst borta. 

 

 

 

2.2 Kartläggning av staden, kartläggning av individen 
 

En kärnpunkt i The New York Trilogy är ifrågasättandet individualiteten som idé. Ytterst rör 

det sig om en postmodern syn på människan. Auster tar fasta på denna riktnings kritiska 

inställning till fasta strukturer och sanningar över huvud taget. Det handlar om människans 

bristande tillgång till autenticitet och om att individualiteten, liksom staden, till stora delar är 

en mänsklig konstruktion. 

 Individualiteten har som mänsklig identitet sett olika ut i olika tider. Under antiken syftade 

begreppet individ på den minsta självständiga beståndsdelen i ett system. Filosofer och 

naturvetare diskuterade huruvida atomen var att betrakta som en individ, eller ifall även denna 

bestod av självständiga enheter. Det var i alla fall Aristoteles som först använde 

individbegreppet för att beteckna människan. Enligt denne var den enskilde att betrakta som 

en kugge i det stora maskineri som stadsstaten utgjorde. Begreppet individ kunde följaktligen 
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kategoriseras som en förlängning av det politiska systemet. Först från mitten av 1700-talet 

började den moderna individen framträda i det kulturhistoriska källmaterialet. Individualiteten 

uttrycktes då genom “privatlivet“, vilket uppstod som idé vid denna tid. Privatlivet avskiljde 

den enskilde från kollektivet, och detta tog sig uttryck genom att ting eller aktiviteter 

förknippade med kroppen nu hölls för något mer specifikt personligt. 

 Att människan började se på sig själv som en unik individ gav också nya behov, som 

exempelvis att manifestera sin karaktär genom yttre attribut. Människans inställning till att 

skilja sig från mängden kan här sägas ha blivit en annan.8 

 Att individualiteten på detta sätt är konstruerad snarare än observerad visar att identiteten 

är avhängig samhället i stort. Betydelsefullt för analysen av individualitet, stad och litterär 

struktur i City of Glass blir därför att ha förståelse för individualitetens förhållande till de 

maktstrukturer som byggde den moderna staden. 

 Vid 1800-talets mitt börjar individen sättas i andra positioner. Bygatans offentlighet byts 

mot arkadens anonymitet, gatan blir ett döljande snarare än ett exponerande rum för individen 

att vistas i, och detta möjliggör en ny typ av dramaturgi, en dramaturgi som baseras på att den 

enskilde inte längre utsätts för kollektivets blickar.9 Det allmänna rummet blir snarare ett 

gömställe.10 

 Framför allt är det i Marshall Bermans mäktiga verk Allt som är fast förflyktigas (se not 9) 

som stadens modernisering och moderniseringsprocessens inverkan på litteraturen synas. 

Baudelaire och de berömda ryska 1800-tals författarna ges störst utrymme, men det är Marx 

Kommunistiska manifestet, vilken Berman har en dubbeltydig relation till, som utgör arbetets 

grundstomme.11 Berman kommer genomgående tillbaka till Marx syn på kapitalismen och det 

borgerliga samhället som på grund av sin inneboende struktur hela tiden river ned det som den 

byggt upp. Sökandet efter ekonomisk lönsamhet, förbrukningscykeln och varuutbytet, hela 

konsumtionssamhället, ger att förändringsprocessen i sig blir det väsentligaste; “det oavbrutna 

omskapandet av alla samhälleliga förhållanden“ leder till att “allt som är fast förflyktigas“ (s. 

90). Berman vill fördjupa kännedomen om det samband som råder mellan marxismen och 

                                                           
8 Jfr Michel Foucault, Makt och upplysning. I Postmoderna tider? Red. Mikael Lövgren och Anders Molander 
(Stockholm, 2003), och Ylva Skoog, Stad, brott och individualitet (HGO, otryckt). Min historiska genomgång av 
individbegreppet har hämtat stor inspiration från Skoogs b-uppsats i idéhistoria vid Högskolan på Gotland, 
framlagd HT -04. 
9 Jfr om Walter Benjamin i Alex Callinicos, Samhällsteorier, översättning Joachim Retzlaff (Göteborg, 2001), 
och om Baudelaire i Marshall Berman, Allt som är fast förflyktigas, översättning Gunnar Sandin (Lund, 2001). 
10 I och med att individen i de nya storstäderna kunde försvinna i mängden banades också väg för 
kriminalromanen med dess mordgåtor och avvikande individer. 
11 Berman hänvisar stora delar av sina resonemang kring Baudelaire till Walter Benjamin. Benjamins 
essäsamling Charles Baudelaire var den som ritade upp linjerna för honom. Själv har jag dock valt att framför 
allt hålla mig till Berman, då jag tycker denne strukturerat Benjamins idéer mer överskådligt än Benjamin själv. 
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modernismen. Han pekar på de märkliga och paradoxala belägenheter som den moderna 

människan hamnar i. Förhoppningar och den skräckblandade förtjusningen, samhällets 

sökande efter det ostabila, profiten på grund av det ostabila, känslan av att leva i två världar; 

“av att vara fången i en ström där alla fakta och värden virvlar runt“ (s. 115), virrvarrets 

interaktion; detta utmärker moderniteten. 

 Vad gäller litteraturens utveckling är det således viktigt att se dess ombildningar som både 

en förutsättning och en följd av det moderna individbegreppet. Framväxten av det 

anonymiserande rummet påverkade både människans uppfattning av omgivningen och dess 

självbild. Här står naturligtvis samhälle, individualitet och litteratur i tydlig och ömsesidig 

förbindelse. 

 

I 1800-talets litteratur började intrigen glida undan till förmån för ett rikare psykologiskt 

djup.12 Konflikt och handling fick stå tillbaka för det utpräglade psyket, den enskildes 

individuella särdrag. Detta kunde yttra sig till exempel i form av långa inre monologer som 

reproducerade medvetandets flöde, eller i drömlika dialoger där individens tillstånd nystades 

upp. 

 Lustigt nog kan man alltså konstatera att det är i stadens massa som fokus riktas mot den 

enskilde. Då den litterära scenen till stora delar växlade över från bygata till stad medförde det 

också en skiftning från det kollektiva till det individuella, till individen som stod ensam i 

mängden. Intriger i den tidigare bemärkelsen blev omöjliga i storstadens rum. Det som det 

mindre samhället till exempel klassat som skandal skulle knappast uppdagas i den moderna 

staden, och litteraturens mänskliga relationer måste därmed få ett annat utseende. Paradoxalt 

nog framställer alltså den tidigare litteraturen, som företrädesvis utspelar sig i mindre 

samhällen, vanligtvis fler karaktärer, medan modernismens stadsskildringar oftare visar upp 

färre; litteraturscenens förskjutning från det mindre till det större, innebär på individplanet en 

förskjutning från det offentliga till det privata. 

 Om man betänker att det är genom staden som de nya karaktärerna kommer alldeles intill 

modernismens kärna, så är det även nödvändigt att se att dessa karaktärer, med det större inre 

livet, inte bara blev uppfyllda av den nya tidens motsättningar och föränderlighet, utan att de 

                                                           
12 Detta är, om än något generaliserande, en uppfattning som flera litteraturvetenskapliga genomgångar ger oss. 
Jag vill dock särskilt hänvisa till Per Arne Tjäders Fruktan, medkänsla och kritisk distans (Lund, 2000), som 
trots att det är ett arbete om dramateorins historia, överskådligt redogör för tendenser som kan sägas gälla även 
för den skönlitterära historien. 



 12 

därigenom också blev varse motsättningarna och föränderligheten inom sig själva.13 För att 

kunna reda sig i det moderna samhället, gör Berman gällande, i sin tur åberopande Marx, 

måste människorna själva anta detta samhälles flytande och ombytliga form.14 Staden blev ett 

rum där den splittrade karaktären passade in eftersom den kände sig lika splittrad själv. 

Människorna hade byggt staden och nu byggde också staden människorna, människa och stad 

reflekteras i varandra, modernismens dualism blev en dualism i individen.  

 

Beaktande staden som modernitetens huvudsakliga litterära scen ger Berman oss en lämplig 

metafor: “Makadamens sörja visar sig tillhöra den jordmån ur vilken denna nittonhundratalets 

nya världslitteratur kommer att växa“.15 Benjamin betraktar Baudelaire som den som först, 

eller i alla fall främst, gjorde litteratur utifrån denna sörja. Baudelaire satte ord på den 

växande sammanblandningen mellan andlig och materiell ordning.16 Det handlar om 

moderniseringen av samhället som ohjälpligt ledde till en modernisering av invånarnas själar. 

Modernismen blir hos Baudelaire både ett uttryck för moderniseringsprocessen och en skarp 

invändning mot den. Baudelaire blottade den moderna staden som en frihetens paradox; 

samtidigt som hans diktarjag ville ta del av vad staden hade att erbjuda förstod den det 

destruktiva i alla sådana handlingar. Staden erbjöd spänning men också andlig tomhet. 

Diktarjaget ville förstå staden, totalt hänge sig åt den, på samma gång som den kände 

fullständigt främlingsskap inför den. Denna klyvning blir hos Baudelaire det moderna jagets 

största utmaning. 

 Anmärkningsvärt är att Baudelaire nästan aldrig skildrar den ström av folk som utgör 

förutsättningen för dikterna. Baudelaire verkar se staden som rymmande en oöverskådlig 

samling människor, inte bara de direkt synliga utan även en uppsjö potentiella som från sina 

dolda positioner påverkar helheten. Diktarjaget överväldigas av staden men erkänner den som 

någonting komplett ostrukturerat och därmed otänkbart att i sin helhet betrakta. Denna 

“hemliga närvaron av en massa“ har Walter Benjamin fäst avseende vid.17 Benjamin pekar på  

 

                                                           
13 Detta är ett genomgående tema i Allt som är fast förflyktigas, men framför allt behandlas det i kap. 
BAUDELAIRE: GATORNAS MODERNISM. Se även Bermans Marxistiska äventyr, översättning Gunnar Sandin 
(Göteborg, 2000). 
14 Berman, Allt som är fast förflyktigas, s. 90. 
15 Ibid., s. 153. Åtminstone förefaller det vara Bermans metafor. Viss oklarhet finns eftersom Berman hänvisar 
det aktuella resonemanget till Delmore Schwartz´s T.S Eliot as International Hero i Literary Modernism. Dock 
sätter inte Berman något citationstecken runt själva citatet. 
16 Ibid., s. 131. Intressant är givetvis också att jämföra direkt med Baudelaire, och då kanske framför allt med 
Det moderna livets målare (Le Peintre de la Vie Moderne), översättning Lars Holger Holm (Stockholm, 2005), 
där han mer konkret ger uttryck för denna sammanblandning. 
17 Benjamin - Bild och dialektik, s. 126. 
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att massan blir någonting invärtes hos Baudelaire. Någonting högst centralt för skeendet, som 

ändå inte syns. 

 Relevant är också Baudelaires skildringar av staden som platsen där det privata blir 

offentligt. Plötsligt konfronteras diktarjaget med utslagenhet och fattigdom, men även med 

förälskade par, som fångade i stadens väldiga och ändlösa flöde starkare än någonsin tidigare 

kunde “uppleva sin kärlek som den fasta punkten i en rörlig värld“.18 Baudelaire såg att det 

privata och det offentliga fått andra innebörder. Eftersom stadens folkmassa anonymiserade 

individerna kände sig dessa mer hågade att visa upp det som tidigare bara försiggått i 

hemmen. Känslan av att kunna försvinna bland andra gjorde att det privata blev till allmän 

beskådan.19 

 

 

 

2.3 Austers osynliga individ, Calvinos osynliga städer 
 

Dagens New York kan ur många aspekter ses som en sorts modernismens högborg. Här finns 

myllret av bilar, trängseln, folkhavet, utslagenhet och teknisk utveckling. En stad som går att 

älska och hata, ofta av samma anledningar. 

 

New York was an inexhaustible space, a labyrinth of endless steps, and no 

matter how far he walked, no matter how well he came to know its 

neighbourhoods and streets, it always left him with the feeling of being lost. 

Lost, not only in the city, but within himself as well. (City of Glass s. 3) 

 

Genom att ha reducerat sig till ett iakttagande öga kommer Quinn ifrån kravet att tänka. Han 

överlämnar sig åt gatornas rörelse, fördjupar sig i dess kännetecken och system. Själva 

rörelsen blir det viktiga, att han inte stannar upp gör att han befrias från detaljerna, att han 

slipper se de gytter som detaljerna tillsammans innebär. Framför Quinn blir New York den 

perfekta bilden av modernismens föreningar. New York står för en kombination av oordning 

och precision, en plats där känslan är att vara i ett absolut centrum, och ändå ingenstans. 

                                                           
18 Berman, Allt som är fast förflyktigas, s. 143. 
19 Här kan man dra en alldeles uppenbar parallell till dagens västerländska samhälle. För är det inte idag så, då 
mediadrevet framhärdat enormt mycket längre, att stadens gata erbjuder ett näst intill fulländat anonymt rum, 
medan vi i hemmet - då vi exempelvis slår på teveapparaterna - kan bli visade människor i de mest vardagliga 
och privata situationer? 
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 I City of Glass är det tydligt att New York är en metafor för det inre rummet. Quinns 

vandringar genom staden beskriver irrandet inom honom själv. Det är genom sina promenader 

Quinn tycker sig förstå ett samband mellan det yttre och sitt inre. Den yttre miljön visar en 

uppsjö av gator, flyktiga ögonblick, vägskäl och återvändsgränder - ett virrvarr som påminner 

honom om sig själv. Staden blir platsen där Quinn inte bara rent kroppsligt kan försvinna och 

i kraft av mängden bli anonym, utan också där han har möjlighet att påträffa sin egen 

inneboende anonymitet. Quinn låter sig föras bort av staden och förs därmed bort från sig 

själv. Samtidigt känner han sig aldrig så levande som under sina vandringar. Vandringarna 

tycks ge honom en närhet till sig själv, men fjärmar honom också från sitt jag. 

 Växelspelet mellan miljö och karaktär får ytterligare en aktör i Quinns förhållande till 

tiden.20 Quinns utflykter i sitt själsliv får en slags motpol i tidsuppfattningen. Quinn försöker 

flera gånger i berättelsen hålla tiden kvar i rummet. 

 

It´s June second, he told himself. Try to remember that. This is New York, 

and tomorrow will be June third. (City of Glass, s. 104) 

 

Tiden är någonting han tydligt förknippar med New York, och eftersom staden och Quinn kan 

ses som utbytbara, blir tiden även någonting han förknippar med sig själv. Det är också därför 

det är betydelsefullt när Quinn flera gånger förlorar uppfattningen om vad klockan är. Till 

exempel när han får uppdraget av sonen Stillman, Quinn befinner sig då i Stillmans lägenhet i 

fjorton timmar, fastän han upplevt det som tre, fyra (s. 36). Eller i det absoluta slutskedet, då 

han somnar i Stillmans lägenhet och inte vet om det är samma natt eller nästa dags natt, eller 

ifall det bara är mörkt i rummet (s. 126). 

 Ytterligare ett sådant exempel är när Quinn ställer sig i gränden mittemot Stillmans port. 

Det är då oklart om veckor eller månader passerar. I sin ambition att begränsa sömnen till ett 

minimum - han sover bara femton minuter åt gången - tar han hjälp av en kyrkas klockor. 

 

Quinn lived by the rhythm of that clock, and eventually he had trouble 

distinguishing it from his own pulse. (City of Glass, s. 115) 

 

Liksom promenerandet för tiden honom samman med staden. Men till skillnad från 

promenerandet står tiden för någonting jämnt och orubbligt. Tid och promenerande blir som 

varandras motsatser. Jämbördigt med vandringarnas ickesjälsliga tillstånd blir att förlora 

                                                           
20 Tidens abstrahering är ett återkommande tema i Austers produktion. Se t.ex. Orakelnatten. 
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uppfattningen om tiden.21 Om gåendet är ett sätt för Quinn att försvinna, representerar tiden 

det konkreta och närvarande, den fasta rytmen som håller honom kvar. 

 Följande exempel återger då Quinn per telefon förgäves försökt få tag i Virginia Stillman, 

sonen Stillmans fru, efter att han tappat bevakningen av fadern Stillman. 

 

The busy signal had become a counterpoint to his steps, a metronome beating 

steadily inside the random noises of the city. There was comfort in the 

thought that whenever he dialled the number, the sound would be there for 

him, never swerving in its denial, negating speech and the possibility of 

speech, as insistens as the beating of a heart. (City of Glass, s. 106) 

 

Telefonens upptagetton antar en stadig takt. Den blir en trygghet för Quinn, någonting fast i 

den osammanhängande tillvaron, där allt som tycks honom fast förändras. Med hjälp av tonen 

får Quinn tillfällig hjälp att skapa symmetri i sitt inre, alltså efter samma mönster som 

storstaden, som på grund av sin inneboende struktur hela tiden måste stödja sig på 

tidsangivelser och klockslag. 

 Om gåendet gör Quinn anonym, nästan osynlig, håller tidsuppfattningen honom intakt. 

Mellan dessa poler vacklar Quinn. Dels vill han försvinna från den smärtsamma situationen 

med minnena om ett tidigare liv med en familj, dels vill han vara kvar för att fullgöra sitt 

uppdrag. I sitt anteckningsblock, där läsaren för korta stunder kan ta del av mer förtroliga 

tankar än vad berättaren ger oss, skriver Quinn om en skicklig gatumusikant han gått förbi på 

gatan. 

 

To be inside that music, to be drawn into the circle of its repetitions: perhaps 

that is a place where one could finally disappear. (City of Glass, s. 109) 

 

Quinn sugs in i musiken. Ju längre han lyssnar desto svårare får han att gå därifrån. Att 

komma in i musikens upprepningar blir att förlora föreställningen om tiden; ett försvinnande 

mer definitivt än promenerandet, ett slutgiltigt inre tillstånd. 

 

Författarens nya roll i och med modernitetens fundament - rollen som stadens observatör, den 

distanserade betraktaren av gatans liv och förändring - blir viktig för förståelsen av City of 

                                                           
21 “Ickesjälsligt tillstånd“ har jag lånat från Ulla Roseens översättning. Det ickesjälsliga beskriver den speciella 
stämning promenerandet försätter honom i. Originalversionen ger oss “a kind of mindlessness“, s. 61. I den 
svenska översättningen Stad av glas (Stockholm, 2003), s. 92. 
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Glass. Baudelaire skrev om konstnärens nya roll att hans “passion och profession är att uppgå 

i massan.“22 Författaren tar i och med modernismen plats i den sjudande mängden, den 

placeras i centrum för stadens larm och rörelse. Och det är också så man ska se Quinn. Inte 

bara i kraft av flanör utan även i egenskap av författare förenas Quinn med staden. Quinns 

sammanfogning med staden beskriver en nutida Baudelaires uppgående i det tillfälliga och 

oklara. 

 Men Quinns kopplingar till staden blir fler. Förutom att vara författare av detektivromaner 

blir han som bekant detektiv, och som detektiv sätts han än mer i relation till berättelsens scen 

än vad det planlösa vandrandet och författarskapet gjort. En detektiv måste betrakta sin 

omgivning noggrant, lyssna, leta efter tecken. Staden innefattar en mängd potentiella 

ledtrådar, en mängd tänkbara offer och brottslingar. Det urbana rummet är detektivens 

arbetsplats och också platsen där han får goda möjligheter att gömma sig i sin föresats att inte 

bli upptäckt. Som detektiv är Quinn direkt beroende av staden. Det är där han kan smälta in 

och förställa sig, läsa av andra och studera staden i hemlighet. Det är där han kan dölja sin 

verkliga identitet, för övrigt på samma vis som författaren Quinn döljer sin identitet genom att 

ge ut sina böcker under pseudonym William Wilson. 

 

In effect, the writer and the detective are interchangeable. (City of Glass, s. 8) 

 

Med detektivrollen och dess intention att inte bli upptäckt görs Quinn ännu mer anonym än 

vad det ordinära promenerandet gjort honom. Detektivens uppgift innefattar en strävan efter 

anonymitet, en strävan efter att vara så genomsnittlig att ingenting kan avslöja hans verkliga 

sysslor. När Quinn arbetar med fallet, och mer och mer går upp i detektivrollen, förlorar han 

följaktligen mer och mer av sin individualitet, vilket slutligen ger sammansmältningen med 

berättelsens miljö. 

 I analogi med att litteraturens arketyper vid modernismens intåg oftare blev karaktärer med 

mer individuella karaktärsdrag, vill jag nu påstå att man kan se Quinns successiva upplösning 

i staden. Ju mer Quinn går upp i rollen som detektiv, ju mer han går upp i sin hjälteroll, desto 

närmre kommer han den totala avskiljningen från berättelsen. Quinns upplösning föregås 

följaktligen av ett förlopp där han trots sin moderna position som detektiv ändå blir mer och 

mer arketypbilden av en detektiv och således mindre och mindre individuell. 

                                                           
22 Johan Edlund, Moderna positioner. Om Baudelaire och Hamsun i essäsamlingen Baudelaire - det moderna 
livets betraktare (Lund, 1998), s. 134, citatet ur Baudelaires essä Det moderna livets målare. 
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 Detta kräver en närmare förklaring. För det är utifrån dessa resonemang Auster kan sägas 

belysa det moderna samhällets och det moderna individbegreppets balansgångar och 

motsägelser. Quinn presenteras i City of Glass början som en ensam människa, en människa 

som aldrig går utanför sin sfär men som till viss del valt denna tillvaro. Quinn är en människa 

med ett förflutet, asocial och kallsinnig verkar det som, någon som skulle te sig egendomlig i 

vissa sammanhang, men likafullt en människa som tveklöst passar in i storstadens bild. När 

Quinn så antar detektivens roll som arketypen av en hjälte, och med nödvändighet måste 

smälta in i folkmängden, tycks han istället vara någonting onormalt i stadens rum: Till en 

början passar Quinn in just genom sina särpräglade drag, men som en i mängden förlorar han 

de nödvändiga karaktärsdragen som modern medborgare och därför statusen som individ. 

Med andra ord; för att få tillträde till den moderna stadens omlopp krävs av individen att den 

uttrycker sin individualitet, medan det snarare tycks avvikande om den ser ut och handlar efter 

ett genomsnittligt mönster.23 Det modernas skapnad har i förlängningen givit att det normala 

är att vara individuell, medan det är avvikande och onormalt att vara alltför normal. 

Storstadens struktur gör individen osynlig, samtidigt som den kräver av den att den ska göra 

sig synlig. Individens förutsättningar står i stark konstrast med kollektivets. 

 

Quinns förbindelse med staden får alltså sin främsta grund i att han är en modern individ, men 

också i att han är flanör, detektiv och författare. Och beaktande detta sista, att den moderne 

författaren med nödvändighet måste sammanfogas med staden, pekar den verklige Paul 

Auster på, i egenskap av att själv vara författare, att också han måste sättas i relation med det 

urbana rummet. 

 Här kan början på en metafiktiv cirkel skönjas. Då Auster ger form åt en karaktär som på 

flera sätt binds samman med staden blir han själv föremål för en likadan sammanblandning. 

På så vis löses inte bara Quinn upp, utan i viss mån även den riktige Auster och med honom 

grundläggande delar av berättelsens struktur. 

 

Quinns läsande av Marco Polos Travels i City of Glass början tycks ha funktionen av att 

förstärka Austers egna uppsåt. 

 

Quinn picked up the Marco Polo and started reading the first page again. ´We 

will set down things seen as seen, things heard as heard, so that our book may 

                                                           
23 Jfr Michael Foucault, Övervakning och straff, översättning C G Bjurström (Lund, 2003). Foucault driver här 
tesen att individualitet endast kan uttryckas inom och genom det normala. 
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be an accurate record, free from any sort of fabrication. And all who read this 

book or hear it may do so with full confidence, because it contains nothing 

but the truth.´ (City of Glass, s. 6) 

 

Upptäcksresande Polos bok presenterar de metafiktiva avsikterna, som om läsaren redan från 

början ska övertygas om att den inte har en fingerad resa framför sig, utan en resa baserad på 

fakta, där berättaren sannfärdigt ska återge all information den tillägnat sig om Quinn.24 Men 

varför vill Auster sätta igång dessa metafiktiva rotationer? 

 I Italo Calvinos roman De osynliga städerna intar Marco Polo istället huvudrollen. 

Förutsättningarna tycks tämligen väl följa vad historieskrivningen ger oss. Ramen utgörs av 

samtal mellan Polo och mongolernas härskare, Kublai Khan. Också i verkligheten arbetade 

Polo åt Khan och stannade sexton år i dennes tjänst. Arbetet innebar bland annat att efter sina 

ämbetsresor förtälja för Khan om hans rike, som till stora delar var okänt för honom.25 De 

osynliga städerna består framför allt av Polos koncisa men målande betraktelser av Khans 

välde. Utläggningarna blir till en serie halvt verklighetsfrämmande stadsskildringar, nästan 

futuristiska visioner av städer, som i sin märkvärdighet ändå förefaller allmängiltiga och 

överallt existerande. Polo redogör för drömska stadsbilder, städer som växer och städer som 

krymper, svävande städer och underjordiska städer, städer som är överbefolkade och städer 

som är underbefolkade, städer där man kan gå vilse och städer där man vill gå vilse, städer där 

människornas samband visas med trådar, där själva den fysiska konstruktionen utvidgas till att 

inbegripa invånarnas enskilda och sammanlagda drömmar och förflutna. Polo låter staden 

framstå som ett kollektiv av olika attityder, men framför allt som summan av dessa attityder, 

det vill säga en helt annan attityd. 

 Samma stad blir också annorlunda beroende på vem som betraktar den. 

 

[…] att se den när man står mitt i den skulle vara som att se en annan stad. 

Irene är namnet på en stad långt i fjärran, som förändras om man kommer 

närmare. 

 En stad som man bara passerar förbi är en sak och något helt annat är den 

för den som är fångad i den och inte lämnar den. Den stad man kommer till 

för första gången är en sak, och något helt annat är den stad man lämnar och 

aldrig mer ska återvända till. De förtjänar att ha olika namn, kanske har jag 

inte talat om något annat än Irene. (De osynliga städerna, s. 138) 

                                                           
24 Senare visar det sig att det berättaren vet om Quinn baserar sig på vad vännen Paul Auster berättat för honom, 
samt Quinns upphittade anteckningsblock, som han tillsammans med Auster kommer över i sonen Stillmans 
tomma lägenhet. 
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Men inte bara intrycken av en stad är bunden till dess betraktare utan hela stadens existens. 

Om Austers individ i City of Glass slukas av staden är det i De osynliga städerna som om 

individen slukar städerna och gör dem till egna individer. 

 Kanske skulle det se mer fruktbart ut att ställa City of Glass mot Calvinos Om en vinternatt 

en resande, då denna på vissa sätt driver med deckargenren. Men det är i De osynliga 

städerna som staden blir det tydliga temat och som individens plats i förhållande till den 

undersöks. Liksom Baudelaire och Auster gestaltar Calvino i De osynliga städerna berättaren 

som stående i ohjälplig relation till staden, och liksom i City of Glass är det här uppenbart att 

Calvino behandlar litteraturen självt. 

 Finns det då en anledning till att dessa båda verk, där staden bildar en gemensam plattform, 

låter litteraturen självt bli ämnet? Finns det en koppling mellan staden som spelplats och 

metafiktiv litteratur? 

 Till att börja med fortgår både City of Glass och De osynliga städerna på flera narrativa 

nivåer. I De osynliga städerna tar läsaren del av Polos redogörelser för Kublai Khan, det vill 

säga historierna i historien, på ett sätt som kan jämföras med berättaren i City of Glass 

hänvisningar till Quinns anteckningar. 

 

The account of this period is less full than the author would have liked. But 

information is scarce, and he has preferred to pass over in silence what could 

not be definitely confirmed. Since this story is based entirely on facts, the 

author feels it his duty not to overstep the bounds of the verifiable, to resist at 

all costs the perils of invention. (City of Glass, s. 113) 

 

För att invagga läsaren i föreställningen om att det återgivna besitter en absolut sanning 

refererar City of Glass berättare då och då till Quinns anteckningsblock. Och genom detta 

grepp ger berättaren också sig själv en klar plats i historien. City of Glass karaktärer gestaltas 

inte bara i tredje person av en distanserad berättarröst, utan berättaren själv träder ibland fram 

och blir något alldeles särskilt. Men denna “the author“ är naturligtvis inte heller den verklige 

Auster utan en namnlös figur som gör fysisk entré i berättelsens slutskede, för övrigt då i 

sällskap med den fiktive Auster, vilken bland annat säger till berättaren att han/hon är “the 

only person he could trust“ (s. 131). 

                                                                                                                                                                                     
25 Nationalencyklopedin, del 15, s. 197. 
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 Denna mängd narrativa nivåer innebär - trots och paradoxalt nog även på grund av att de 

blottar skrivandets egna premisser - att både City of Glass och De osynliga städerna ger sken 

av att ligga närmare verkligheten än rätlinjigt berättade verk.26 Genom att skjuta över 

berättandet till någon inuti fiktionen överlämnar författaren ett falskt ansvar till denne person, 

något som gör den ursprungliga författarens roll mer synlig, men också mindre 

maktfullkomlig. Eftersom författaren endast säger sig återge vad någon annan förtäljt, eller 

endast säger sig summera vad någon annan skrivit, skapas en illusion av att författaren enbart 

dokumenterar realiteter. Den ursprungliga författarens position blir en annan, en position som 

Auster också kommenterar i fråga om Quinn. 

 

What interested him about the stories he wrote was not their relation to the 

world but their relation to other stories. (City of Glass, s. 7) 

 

Det handlar alltså om, som så ofta hos dessa två författare över huvud taget, att inför läsaren 

medge fiktionen, att göra de egna verktygen uppenbara och därmed erkänna berättelsen som 

berättelse, men på samma gång och på grund därav också om att ifrågasätta distinktionen 

mellan fakta och fiktion, att upphäva de gränser som så ofta alltför tydligt betonas.27 Men det 

metafiktiva berättandet förändrar inte bara denna balans, utan det förskjuter även förhållandet 

mellan författare och berättarröst, mellan berättarröst och karaktärer, mellan karaktärer och 

författare, kort sagt mellan hela berättelsen och samtliga dess aktörer. Det metafiktiva 

förskjuter också läsarens position inför verket, förhållandet mellan läsare och uppbyggnad, 

och därmed i förlängningen mellan vad som över huvud taget kan sägas vara föreställning 

eller verklighet, sant eller falskt. 

 De osynliga städerna poängterar att läsandet innebär att bygga, att en läsare i högsta grad 

skriver själv, att läsande och skrivande delar samma villkor. Om Polos städer delvis bottnar i 

hans egna fantasier, delvis i hans härkomst som Venetian, och på så vis kan förklaras som 

antingen verkliga eller inte verkliga alls, kan Kublais och läsarens föreställningar om dem på 

samma sätt ses som sanna eller osanna.28 Polos redogörelser har samma grad av sanning som 

Kublais och läsarens föreställningar, för precis som Kublai och läsaren låter Polo de egna 

referenserna utgöra stoffet till städerna. Vad som är uppdiktat eller inte får diffusa innebörder. 

                                                           
26 Jfr Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys (Lund, 1999), s. 103. 
27 Vari består egentligen den väldiga skillnad, som litteraturkanon i regel gör, mellan att läsa Austers the New 
York Trilogy och till exempel en filosofisk avhandling som behandlar liknande ämnen? Finns skillnaden överallt 
i hela skapnaden, eller är den bara stilistisk? 
28 En tolkningsmöjlighet är att Polos redogörelser i själva verket är redogörelser för en och samma stad, hans 
hemstad Venedig. 
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Städerna både finns och inte finns, de är osynliga tills Polo och Kublai, Calvino och läsaren, 

hjälps åt att skapa dem. 

 I De osynliga städerna ger berättarrösten oss samtalet mellan Polo och Kublai, men då 

Polos många historier avlöper antar berättandet mer flytande former. Hur ska läsaren nu tolka 

perspektivet? Är det hela romanens berättarröst som återger Polo, och därigenom städerna? 

Eller framstår det nu verkligen som Polo, som visserligen förefaller fabulera fritt? Eller är det 

trots allt Italo Calvino som ger oss tolkningarna av dessa platser, som i egenskap av den 

definitiva, ursprungliga berättaren är den ende som kan kallas för städernas upphovsman? 

Åtminstone är det Calvino, i kraft av författare till De osynliga städerna, som måste sägas 

vara den som ger oss ett svar. Men ingen av de nämnda förslagen tycks han hålla för lämpligt. 

 

Polo till Kublai: (min anm.) Vilka bilder mina ord än kan framkalla hos dig, 

ser du dessa länder ändå alltid från denna observationsplats, som är din egen, 

även om det inte rör sig om ditt kungliga palats utan gäller en by på pålar och 

om vinden för med sig dunster från en dyig flodmynning. (De osynliga 

städerna, s. 35) 

 

Samma stad blir annorlunda beroende på vem som betraktar den och berättar om den, men 

också beroende på vem som lyssnar till berättelsen. Polo är till det yttre romanens 

stadsskildrare, men upprepade gånger vill han tillskriva Kublai, lyssnaren, rollen som den 

egentlige berättaren. Polo menar att Kublai ofrånkomligen möter det som berättas med de 

egna referenserna och att städerna på så vis blir till i mötet mellan hans och Kublais fantasier. 

Calvino gör gällande att samma förhållande som råder mellan Kublai och Polo, råder mellan 

läsaren och honom. Därmed ger oss Polo att läsaren är den slutgiltige skaparen av städerna. 

Samma relation som råder mellan Kublai och Polos städer, råder mellan läsaren och romanen 

De osynliga städerna. Läsaren tar del av både ramberättelsen och av Polos stadsskildringar 

och blir därigenom den ende rättmätige producenten av det litterära verk den håller i sin hand. 

Författaren är en betraktare av staden men också läsaren. Läsaren blir en grundare av 

städerna, och av texten. Läsaren blir en författare. 

 Om Kublais uppfattning av städerna kan jämställas med läsarens uppfattning av ett litterärt 

verk, betyder det att berättandet om stadens struktur här är ett berättande om skrivandets 

struktur. Genom staden visar De osynliga städerna och City of Glass oss litteraturen som en 

konstruktion. Berättelsen får i dessa verk samma mönster som sceneriet, den litterära 

utformningen flyter samman med spelplatsen. Hela det litterära projektets uppbyggnad får sin 

motsvarighet i stadens uppbyggnad, inte bara individ och stad blir sålunda sammanlänkade, 
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och inte bara berättare och läsare, utan också stad och verk. Ett verk utan läsarens tolkning 

saknar berättigande på samma sätt som en stad måste bosättas av individer för att kunna kallas 

stad. Författaren är en arkitekt, den ger staden potentialitet, men staden måste bebos, det vill 

säga läsas, för att bli stad. 

 I både De osynliga städerna och City of Glass står denna påfallande dynamik mellan det 

yttre och inre att finna, mellan staden och betraktaren. New York och Quinn, Venedig och 

Polo, visar på förbindelsen mellan staden och själva verkets struktur. Quinns och Polos 

positioner som betraktare uppgångna i staden - bägge författare - visar att dynamiken mellan 

det yttre och inre representeras av dynamiken mellan staden och ordet. Eller som Polo 

påpekar för Khan: 

 

Ingen vet bättre än du, vise Kublai, att man aldrig bör förväxla staden med de 

ord som beskriver den. Men ändå finns det ett samband mellan dem. (De 

osynliga städerna, s. 71) 

 

De osynliga städerna är bara en bland många romaner som skulle kunna sättas i samband med 

City of Glass. Men De osynliga städerna tycks bättre än andra hjälpa oss att förstå City of 

Glass individ-stad-tillstånd som någonting som uppehåller sig inte enbart i egenskap av Quinn 

som modern individ, flanör, författare och detektiv, utan också som någonting som uppträder 

på grund av City of Glass som litterärt verk. Texten kan själv, i kraft av väsende som text, 

sättas i intim relation med staden. Uppmärksammande berättelsens sceneri, förefaller det på så 

sätt naturligt att City of Glass behandlar sin egen tillkomst och sammansättning. 

 

Viktigt för det metafiktiva berättandet är att det ger uttryck för en oavbruten förändring av 

positionerna. Det som till en början tycks fast i City of Glass, individen Quinn, förflyktigas. 

På liknande vis förhåller det sig med städerna i Calvinos roman. För Polo tycks det centralt att 

berätta om märkliga händelser och överraskande situationer, brokiga gatusystem, kanaler, 

trappor och höjdskillnader, det ovanliga och föränderliga blir betydelsefullt, att allt förnyar sig 

eller förflyttar sig. 

 

[…] förgäves gav jag mig i väg för att besöka staden: eftersom Zora 

tvingades att förbli orörligt och alltid sig likt för man bättre skulle kunna 

minnas det, tynade staden bort, upplöstes och försvann. Jorden har glömt den. 

(De osynliga städerna, s. 24) 
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Städerna måste omvandlas för att finnas till. Utan förändring och utveckling upphör städerna 

att existera, de lever av skillnader. Zora är “staden som man inte kan glömma när man en 

gång sett den“, även om den “inte i och för sig uppvisar någon särskild grad av skönhet eller 

sällsynthet“ (s. 23). Ändå existerar inte Zora för den som satt sig att besöka den. Liksom 

Auster låter Quinn tas ifrån sin status som individ efter att han skuggat Stillman och gömt sig 

i staden, vägrande gå ifrån rollen som detektiv, tas Zora ifrån sin status som stad eftersom 

dess rörelse upphört och staden domnat i sin normalitet. Det moderna samhället och den 

moderna staden kräver rörlighet, att individen - eller städerna, som hos Calvino antar 

formerna av individer - utmärker sig och inte faller in i någon arketypbild utan snabbt 

anpassar sig till de rådande normerna. Quinns och Zoras upplösning åskådliggör samma idéer 

om individualitet. Hur ska idéerna om den autentiska, unika individen rättfärdigas när 

upprätthållandet av individens avskiljning samtidigt blir något högst normalt?29 

 Att Auster och Calvino visar oss det moderna individbegreppets paradoxer med två 

metafiktivt berättade verk är ingen tillfällighet. Då individens/stadens stagnation ger dess 

upplösning innebär det samtidigt en upplösning för berättelsens struktur, eftersom individ, 

stad och litterär konstruktion är sammanflätade och utbytbara. 

 

 

 

3.1 Quinn - sökande efter ursprung, sökande efter mål 
 

Det metafiktivas förändringar av positionerna ger en liknande effekt som moderniteten själv. I 

metafiktiva texter placeras individen i ett nytt, prekärt läge på samma sätt som staden vid 

modernismens inträde plötsligt satte individen i ett vidgat - utsatt och vidöppet - rum. 

Baudelaires splittrade diktarjag känner sig ensam i mängden, men samtidigt är det i mängden 

han når ögonblick av försoning, eftersom han i stadsbornas ensamhet återfinner sin egen.30 

Exempelvis låter det i Till en som gick förbi; “[…] Din blick lät en sekund/ min själ bli född 

på nytt, o skönhet, samma stund/ försvunnen! Skall vi ses i evigheten nu,// på annan plats, 

långt bort? Kanske ej någonsin?/ För sent! Jag kände ej din väg, du inte min…/ Jag skulle 

älskat dig, och detta visste du!“31 

                                                           
29 Jfr Foucault, Övervakning och straff, s. 151.  
30 Erik Blomberg, i efterskriften till Baudelaires Prosadikter, s. 180. 
31 Charles Baudelaire, Det ondas blommor, tolkningar Ingvar Björkesson (Stockholm, 1989) s. 142. 
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 Hos Baudelaire är det staden som sätter stämningen. Liksom i City of Glass speglas det 

yttre i det inre och tvärtom. Stadens uttryck likställs med den moderne individens känsloliv. 

“Förfärliga liv! Förfärliga stad!“ utropas det i Klockan ett på morgonen,32 som om livet inte 

bara är något som försiggår och råkar tilldra sig i staden, utan som om det verkar jämsides och 

avhängit med den. I nödtvånget till följsamhet, i flödet av intryck, utmanas individens 

entydiga identitet.33 Modernitetens flertydiga rastlöshet, de snabba växlingarna vad gäller 

syften och metoder, finner sin motsvarighet i det metafiktivas rörlighet ifråga om 

berättarstruktur. 

 Om staden för Baudelaire blev ett redskap med vilken han kunde visa på individens 

utsatthet, kan man se det metafiktivas lek med de narrativa nivåerna som ytterligare ett led i 

denna tematik. För inget annat litterärt uttryck torde ha möjlighet att visa upp en mer sårbar 

individ. I City of Glass känner sig Quinn inte enbart ur fas med sin omgivning, utan det 

metafiktiva placerar honom i ett rum där han inte heller befinner sig i fas med berättelsens 

konstruktion, det vill säga hela den tillvaro i vilken han hör hemma och som han i kraft av sitt 

väsende som litterär gestalt är den enda han känner till. 

 Vi kan gå tillbaka till Bermans utsagor kring modernismens födelse och förestående 

utveckling, där han i en förlängning av Marx idéer beskriver 

 

de teman genom vilka modernismen kommer att definiera sig: den moderna 

kraftens och dynamikens glans, den moderna upplösningens och nihilismens 

härjningar, den märkliga förtroligheten dem emellan: känslan av att vara 

fången i en ström där alla fakta och värden virvlar runt, sprängda, upplösta, 

återförenade; en grundläggande osäkerhet om vad som är grundläggande, vad 

som är värdefullt, till och med vad som är verkligt […] (Allt som är fast 

förflyktigas, s. 115) 

 

Berman pekar på den moderna individens förvirrade sökande. En atmosfär av “rörelse och 

turbulens […] jagexpansion och jagrubbning, spöken på gatan och i själen“ (s. 16). Detta 

allmänna sinnestillstånd som Berman tecknar ger avgjort tydliga associationer till individens 

tillstånd och belägenhet i metafiktiva framställningar. Den moderna stadens karaktär och  

kollektiva temperament, den moderna stadens konstruktion, liknar det metafiktiva verkets 

stämning och konstruktion. Quinns belägenhet blir den moderna individens belägenhet i 

staden, men han befinner sig i en ytterligare utsatt position. Quinn är ett offer för alla de 

                                                           
32 Baudelaire, Prosadikter, s. 36. 
33 Edlund, Baudelaire - det moderna livets betraktare, s. 140. 
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möjligheter och begränsningar som möter den moderna människan, de snabba växlingarna 

mellan inre och yttre intryck, de dubbla signalerna och flytande värdena, en luddighet ifråga 

om mål och mening - men de kommer inte bara från gatan och därmed från hans eget inre, 

utan från hela den värld han finns till genom och som han aldrig kan lämna. 

 Vad som dessutom anstår det metalitterära verket är att svepa med läsaren in i handlingen, 

att genom att öppna upp berättandets regler göra läsaren till en del av fiktionen. Om nu 

metafiktionen verkligen skulle lyckas slingra sig så hårt kring läsaren kan en tanke om en 

sorts fulländad berättelse väckas. För det metafiktivas avsikt måste till stora delar vara just 

den, att inte bara göra berättelsens karaktärer till speciellt utsatta, utan att även läsaren ska 

försättas i en sådan position. Att läsaren ska snos in i fiktionen till den grad att den tycks få en 

egen roll i verket, att hon känner det som att hennes placering förskjuts till inuti strukturen. 

Vilket arbete som kommer närmast en sådan total upplösning mellan verk och läsare måste 

lämnas osagt, men man kan ändå konstatera att det är här man påträffar de mest intressanta 

aspekterna av City of Glass och andra mer eller mindre metafiktiva berättelser: Att fokus kan 

flyttas från fiktionens individer till verklighetens, att som yttersta ambition ha en läsare som 

känner sig lika utsatt och sårbar i verkets konstruktion som den moderna karaktären i staden 

och i verket. 

 

Vi har sett att City of Glass spel mellan berättarnivåerna bottnar i individens interaktion med 

staden. Quinns upplösning är inte bara en upplösning i stadsmiljön, utan de sammanlagda 

förhållandena gör honom än mer blottställd - Quinn löses upp även i berättelsens struktur. 

Som detektiv undersöker Quinn Stillmans förehavanden i staden, men om skildringen av 

stadens struktur här är skildringen av verkets struktur, betyder det att han samtidigt 

undersöker själva textens skapnad. Ett betraktande av staden innebär ett betraktande av 

berättelsens skeende, och Quinns detektivroll rymmer på så vis ett utforskande av honom 

själv. New Yorks gator åberopar både vägarna genom City of Glass konstruktion och vägarna 

genom hans inre. 

 Vad finner då Quinn? När berättelsen tar vid tycks Quinn sakna mål. Vi får veta en aning 

om hans förflutna, att han verkar ta dagen som den kommer, inför framtiden planerar han 

föga. Quinn verkar skriva sina böcker framför allt för att få ihop till brödfödan. Över huvud 

taget är skrivandet inte något han fäster särskilt avseende vid. Som detektiv erhåller han 

däremot ett konkretare mål. Det är i egenskap av detektiv som Quinn söker efter mening. Till 

det yttre blir det angeläget att hindra Stillman från att få tag i sin son, men sökandet blir inte 

endast ett sökande efter Stillmans avsikter utan - som sagt - ett sökande i staden blir här ett 
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sökande efter det litterära verket självt och därmed efter hans egen position i det, som om han 

försöker finna en mening och en väg bort från det faktum att han endast är en gestalt i en 

påhittad historia. Konflikten består av Quinns kamp mot verkets väsen och mot sig själv, 

något som blir speciellt tydligt av att det ibland antyds att Quinn kanske fått för sig allting, att 

han liksom Don Quijote innehar en störd verklighetsuppfattning, att han över huvud taget inte 

haft något med fallet att göra.34 

 

I inledningen, under presentationen av Quinn som författare och flanör, får vi fyra namn. 

Först Daniel Quinn, namnet på vår huvudperson. Sedan William Wilson, den pseudonym 

under vilken Quinn skriver. 

 

William Wilson, after all, was an invention, and even though he had been 

born within Quinn himself, he now led an independent life. Quinn treated 

him with deference, at times even admiration, but he never went so far as to 

believe that he and William Wilson were the same man. (s. 4) 

 

Som tredje namn får vi Max Work, berättaren i Quinns böcker. Work står Quinn närmare än 

Wilson, fantasifigur till trots är han ändå en förutsättning för de andra två. Medan Quinn för 

ett tillbakadraget liv lever Work i andra människors världar, och “the more Quinn seemed to 

vanish, the more persistent Work’s presence in that world became“ (s. 9). Quinn skulle aldrig 

helt vilja vara Work, men han känner stor tillfredsställelse i att när som helst kunna förvandla 

sig till denne. Ytterligare ett namn kopplas i inledningen till Quinn, nämligen Paul Auster, 

namnet på den privatdetektiv Quinn misstas för. Det faktum att Quinn genom hela berättelsen 

utger sig för att vara Auster gör att de fyra namnen bildar två förbindelser som löper parallellt. 

Quinn får en likadan relation till Auster som författarpseudonymen Wilson har till detektiv 

Work. Quinn skapar och styr Auster, men precis som pseudonymen Wilson, som ter sig som 

en abstrakt figur för Quinn, verkar Quinns funktion då han tagit sig an fallet bli tämligen 

obetydlig. Av de fyra rollerna blir Quinn den minst framträdande för Quinn själv. Denna 

aspekt blir alldeles tydligt när Quinn för första gången konfronteras med fadern Stillman. När 

han då ska presentera sig är han noga med vilket namn han ska använda. 

 

                                                           
34 Jag tänker t.ex. på att checken som skrivits ut till Auster, som ersättning för detektivarbetet, saknar täckning (s. 
121). Och på att paret Stillman i slutet är spårlöst försvunna. Alltsammans härrör ju trots allt från den version 
Quinn lämnar till Auster och på Quinns egna anteckningar. Den enda utomstående som bekräftar Stillmans 
existens är den fiktive Auster, som läst i tidningen om Stillmans självmord (s. 122), men detta betygar inte att det 
Quinn sagt eller skrivit är sant. 
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Quinn had been prepared for this and knew how to answer. He was not going 

to let himself caught. Since he was technically Paul Auster, that was the 

name he had to protect. Anything else, even the truth, would be an invention, 

a mask to hide behind and keep him safe. 

 ´In that case,´ he said, ´I´m happy to oblige you. My name is Quinn.´ 

(City of Glass, s. 74) 

 

Vad gäller namn erbjuder City of Glass fler konstellationer. Som att både far och son Stillman 

delar samma förnamn som Quinns döde son; Peter. På samma gång visar det sig, när Quinn 

träffar den fiktive Auster i hans lägenhet i Manhattan (s. 92), att Quinns förnamn, Daniel, är 

samma som Austers sons (och även den verklige Austers). För övrigt är denne Auster inte alls 

någon detektiv utan en författare som för närvarande arbetar på en essäsamling om Don 

Quijote. Don Quijote, som därjämte ger initialerna D.Q., samma som Daniel Quinn. Likadana 

initialer uppträder också vid flera tillfällen. I den avhandling Stillman skrivit, där han 

redogjort för sökandet efter Eden och det sanna förlorade språket, hänvisas till en Henry Dark, 

en präst i 1600-talets Boston som skrivit en pamflett kring detta tema. Stillman medger dock 

inför Quinn att någon Henry Dark aldrig funnits (s. 80), utan att han endast använt namnet för 

att skydda sitt eget då det han givit uttryck för kunnat anses som alltför provocerande. Namnet 

är gripet ur luften, men Stillman tillstår ändå att initialerna är överlagda; Henry Dark ger 

samma initialer som Humpty Dumpty, det talande ägget i Alice i Underlandet. 

 Förekomsten av dessa namn kan givetvis ge upphov till en mängd uttydningar. Man skulle 

kunna hålla för troligt att den riktige Auster väljer att ge Quinn förnamnet Daniel som en 

anspelning på att Quinn är hans eget barn, hans skapelse. I så fall väcks en än mer intressant 

association - att de båda Stillman på samma sätt skulle kunna vara Quinns skapelser, då de 

delar samma förnamn som Quinns son. Vad gäller arbetena om Don Quijote och Henry Dark, 

den fiktive Austers respektive Stillmans, tycks även de visa på de olika nivåerna av det 

uppdiktade som mer eller mindre förekommer i allt litterärt berättande. City of Glass Auster 

skriver om Cervantes påhittade Don Quijote – karaktären i en roman som av sig själv spelar 

med metafiktiva element. Cervantes gör mycket för att övertyga läsaren om berättelsens 

sanningshalt.35 På samma vis vill Stillman, påhittad av den riktige Auster, lägga fram Henry 

Dark som en person som verkligen existerat. Stillmans förhållande till Dark blir detsamma 

som Cervantes förhållande till Don Quijote, och Dark är Stillmans skapelse ur Humpty 

Dumpty, liksom Daniel Quinn kan tänkas vara den riktige Austers skapelse ur Don Quijote. 

                                                           
35 Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote, Edvard Lidforss tolkning, förkortad och bearbetad  (Stockholm, 
1999) t.ex. s. 24. 
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Ett liknande förhållande finns också mellan Wilson och hans detektiv Work, och mellan 

Quinn och den ickeexisterande detektiv Auster som Quinn gestaltar, och också mellan det 

undanskymda, namnlösa berättarjaget och samtliga dessa karaktärer som den (säger sig) 

skildrat utifrån Quinns anteckningar. Och mellan den riktige Auster och berättarjaget. 

 Namnen och de inbördes förbindelserna är det som föranleder Quinns upplösning i City of 

Glass struktur. Genom att vrida och vända på idéerna om vem som är det litterära verkets 

producent, genom att kasta om rollerna, ifrågasätts det fasta i dessa, om det verkligen finns en 

uppenbar författare eller om det med nödvändighet alltid rör sig om en serie referenser som 

leder fram till det färdiga arbetet. Det ifrågasätts om författaren ska sägas vara bara en 

författare eller lika mycket en läsare, endast ett av skikten i skapelsen, och om läsaren därmed 

verkligen innehar en så passiv funktion. 

 Det faktum att Quinn blir en detektiv är än en gång viktigt. För vad är detektivens mål om 

inte ett sökande efter händelsernas ursprung? Quinn försöker inte bara fastställa Stillmans 

avsikter utan han söker också vägledning om sitt eget varande i verket. Genom fallet söker 

Quinn efter händelsernas uppkomst i staden, men på ett annat plan även efter berättelsens 

uppkomst. Avgjort är det meningslösa detektivens störste fiende, precis som det skulle 

innebära verkets förlust inför läsaren.36 Detektiv och författare är utbytbara, men i själva 

verket delar också detektiv och läsare en mängd premisser. Som detektiv Auster söker Quinn 

efter mening enligt samma principer som läsaren vill skapa innehåll och innebörd i det verk 

den tagit sig an. En detektivs metod att lösa mysteriet uppvisar stora likheter med den 

verksamhet läsaren utvecklar för att skapa betydelse i en text. Precis som detektiven måste 

relatera till sig själv för att förstå ett handlande, precis som att han måste dra in sig själv i 

lösningen, tvingas läsaren relatera till egna erfarenheter.37 

 Det metafiktiva suddar ut det litterära verkets uppkomst och avslutning, vad som är 

upprinnelse och vad som är färdigt resultat, och det är i detta gränsland Quinn rör sig. Quinn 

är en flanör i staden, som om själva flanerandet beskriver vandringar mellan ursprung och 

utfall, en utflykt i litteraturens mellanskikt. Quinn rör sig mellan stadens punkter och när han 

förlorar uppfattningen om fallet förlorar han uppfattningen om sig själv, sin egen persons 

ursprung och mål. Detta metafiktivas utsuddande av uppkomst och mål utgör Quinns 

spelplats, detektiven och författaren som söker finna en lösning bland genvägar och irrgångar. 

 

 

                                                           
36 Jfr John Sundholm, Populärt berättande och offentlighet (Åbo, 1999), s. 92. 
37 Claes-Göran Holmberg och Anders Ohlsson, Epikanalys, s. 25-27. 
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4.1 Efterord och sammanfattning 
 

Staden är platsen där människor möts, där kontraster och skiljelinjer smälter samman. Hur 

olika två personers ursprung än må vara, hur åtskiljda deras mål än ter sig, tvingas de ändå 

dela på den lilla ytan framför övergångstället. Trots, eller kanske på grund av detta, är staden 

även oförenligheternas plats. Att ensamheten frodas bäst i folkmassan påpekades redan av 

Baudelaire och dennes kommentar står sig än i dag. Det råder ingen tvekan om att stadsmiljön 

formar och formas av vår identitet, inte heller att den står i intim samklang med komplexet 

individualitet. Stadens konstruktion rutar in människor, tvingar dem att uppträda som ett 

oöverblickbart kollektiv. Paradoxalt nog föder detta ett behov av att avskilja sig från denna 

massa, att hävda och manifestera sin individualitet. 

 I modernismens stad är det den enskildes utmärkande egenskaper som bekräftar henne. Det 

finns ingenting så avvikande som en människa utan några särdrag och individualiteten är 

således det “normala“. För över hundra år sedan satte Georg Simmel ord på detta: “Samma 

faktorer som tillsammans givit upphov till en extremt opersonlig formation genom 

livsformens exakthet och detaljprecision, verkar å andra sidan i riktning mot en extremt 

personlig formation“.38 

 Jag vill således hävda att det råder ett outsägligt mångbottnat förhållande mellan de två 

komplexen stad och individualitet. Stadsmiljön - såväl den litterärt som den fysiskt gestaltade 

- gör karaktärer till individer. När bygatan blev arkad försvann de fasta rollerna, gatan gick 

från scen till gömställe, litteraturen från intrig till psykologi. 

 I City of Glass behandlas relationen mellan stad och individ. New York blir för Quinn det 

perfekta uttrycket för modernitetens sammansättning. Men liksom för Baudelaire innebär hans 

vandringar inte bara promenader genom den yttre miljön, utan flanerandet inbegriper också 

utflykter inom honom själv. Detta eftersom stadens karaktär påminner honom om hans egen. 

 Quinn binds till staden i egenskap av flanör, författare och detektiv. Flanör, eftersom han 

försvinner i mängden och upptäcker sitt inre i det yttre; författare, eftersom författarens 

moderna position innebär ett betraktande av staden; och detektiv, eftersom han tvingas gömma 

sig och smälta in i staden i sin ambition att inte bli upptäckt.  

 Men i City of Glass dras individens förhållande till staden ytterligare ett steg. Den verklige 

Auster inser att också han själv knyts till staden genom att vara författare till denna berättelse. 

                                                           
38 Simmel, s. 199. 
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Och, helt följdriktigt, dyker så en fiktiv Paul Auster upp i en roll som tycks ligga nära den 

verkliga. 

 City of Glass åtnjuter ett virrvarr av berättarnivåer där inte ens Quinn går trygg inom själva 

textens ramar. Det metafiktiva ger uttryck för förändring och dubbeltydighet, det ventilerar 

det moderna projektets alienation genom att åskådliggöra dess ogripbarhet. 

    City of Glass är en berättelse där det fasta ursprunget och det orubbliga resultatet 

ifrågasätts. Den blir ett verk som inte bara beskriver staden - utan är som staden. Det 

metafiktivas struktur är stadens struktur, modernitetens struktur. Individen smälter samman 

med sceneriet och även med berättelsens konstruktion. Allt som är fast förflyktigas, också ett 

verks till synes fasta uppbyggnad. 
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