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Övriga recensioner

Hans-Jürgen Schings: Melancholie und Aufklärung. Me
lancholiker und ihre Kritiker in Erfahrungsseelenkunde 
und Literatur des 18. Jahrhunderts. J. B. Metzler. Stutt
gart 1977.

Deutsche revolutionäre Demokraten. Darstellung und 
Dokumentation. II. Axel Kuhn: Linksrheinische deutsche 
Jakobiner. Aufrufe, Reden, Protokolle, Briefe und Schrif
ten 1794-1801. J. B. Metzler. Stuttgart 1978.

Melankolin är en katalysator som synliggör vissa struktu
rer, synsätt och strategier inom den tyska upplysningen. 
Analysen av melankoliuppfattningen kan därför ge bidrag 
till förståelsen av upplysningsrörelsen själv och av dess 
relationer till andra strömningar i tiden. Detta framstår 
som utgångspunkten för H. J. Schings omfångsrika under
sökning. För kartläggningen av den ideologiska och antro
pologiska terrängen är det nödvändigt, hävdar han, att vid 
sidan av litterära (och filosofiska) källor beakta den medi
cinska och psykologiska litteraturen. Denna söker en vi
dare publik åt sig under 1700-talets senare del genom popu
lär framställning, inte minst i lättillgängliga tidskrifter. En 
specifik författartyp, »den filosofiske läkaren», vinner den 
samtida publikens öra, och Schings ägnar den ett inledan
de kapitel. Det är namn som Haller, Zückert, Unzer, 
Tissot, Weikard, Zimmerman och Platner man nu får 
lyssna till. Kanske finns en tendens hos Schings att tillmä
ta denna litteraturform en viss facit-karaktär. Men natur
ligtvis är den lika »fiktiv» som de renodlat litterära for
merna -  man ryggar inför tanken att vår egen tids andliga 
profil om ett par hundra år tecknas med stöd av det 
massmedialt inriktade terapeutiska trams som översväm
mar vår bokmarknad.

På flera sätt passar studiet av melankolin in i den tyska 
upplysningens allmänna strategi: den hade enligt den tra
ditionella humoralpatologi som ännu dominerade tänkan
det en påtaglig och materiell orsak (svart galla) och dia
gnosen kunde ställas med stor precision och finjusteras 
genom empiriska iakttagelser. Därtill kom att melankolin 
ideologiskt framstod som själva negationen av upplysning
ens ethos: ordning, harmoni, framsteg.

Då empirin var central för upplysningspsykologin ökar 
intresset för litterära genrer som kan uppfattas som ett 
slags psykologiska rapporter, som självbiografin och jag
romaner. Själviakttagelsen, i sig ett symtom på melankoli, 
får ett viktigt rum. Schings menar rentav att denna ten
dens, eller legitimering av en tendens, inom upplysningen 
bör ses som en korrigerande faktor i förhållande till den 
s.k. sekulariseringstesen, dvs. det omdiskuterade påstå
endet, för svenskt vidkommande ju kodifierat av Martin 
Lamm, att den sentimentalitet och subjektivism som ut
breder sig under 1700-talets lopp var en förvärldsligad 
form av pietism. På denna punkt som på ett flertal andra

gäller att Schings har åtskilligt av intresse att komma med 
i fråga om bakgrunden till den strömning som på tysk 
botten går under namnet Empfindsamkeit. Schings menar 
att pietismen visserligen har överdrivits som orsaksförkla- 
ring, men att den inte får lämnas obeaktad. Han distan
serar sig därmed från Gerhard Sauder som i sin pågående 
undersökning av den känslosamma strömningen i Tysk
land nästan helt avvisar tanken på pietistiskt inflytande. 
(Jfr min recension av Sauders Empfindsamkeit I i Sam
laren 97, 1976.)

Schings undersökning kan delvis ses som ett svar på en 
annan tes, den om »den borgerliga melankolin», som sär
skilt förbinds med idéhistorikern Wolf Lepenies (Melan- 
cholie und Gesellschaft, 1969). Han uppfattar borgerlighe
ten som den tyska 1700-talsmelankolins sociologiska ort 
och ser den politiska vanmakten hos denna klass som den 
viktigaste orsaksförklaringen. På denna punkt ger dock, 
menar Schings, källorna ett helt annat svar. Det är snarast 
anti-melankolin som är den tyska borgerlighetens signatur: 
melankolianalysen och melankoliterapin blir en av vä
garna för att formulera ett såväl individuellt som samhälle
ligt lyckoideal. Udden riktas mot Hallepietismen men se
nare under seklet också mot förtryck av politisk art. En 
smula ironiskt är det onekligen att antropologen Lepenies 
som i sin bok ägnar ett avsnitt åt att plädera för använd
ningen av skönlitterära källor når ett annat resultat än 
litteraturhistorikern Schings som pläderar för användning
en av antropologiska. Det visar kanske framför allt på en 
viss luddighet i fråga om några av de centrala begreppen i 
sammanhanget, men väl också på osäkerhet om vad man 
egentligen uttalar sig om när man uttalar sig om mentalite
ten hos ett heterogent kollektiv under ett långt tidsskede.

Redan begreppet melankoli är i sig svårhanterligt. Olika 
läger odlade såväl positivt som negativt färgade melanko
liuppfattningar, och drog fram olika argumenteringar i 
olika polemiska situationer. Schings framställning ger 
klarhet åt själva detta faktum, men till priset av en viss 
förvirring hos läsaren. Helt säker på att melankolin är just 
den springande punkt som förklarar upplysningens väsen 
blir man inte heller. Schings ödslar ingen tid på att belysa 
den frågan.

Motsättningen mellan en positiv och en negativ melan
koliuppfattning fanns redan i antiken, även själva utveck
lingen från en negativ till en positiv syn under en och 
samma kulturepok möter i Grekland under tiden från tra
gedin till Aristoteles. Det är Aristoteles som fäster upp
märksamheten på att så många stora män, både handlings
människor och diktare, varit utsatta för melankoli (Proble- 
mata xxx: 1). Ju närmare romantiken vi kommer desto 
lyhördare blir man förstås för den omvärdering som denna 
iakttagelse inrymmer, och man anknyter den gärna till den 
koppling mellan Aristotelesproblemet och Platons extas-
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162 Övriga recensioner

begrepp som Ficino under den melankolibesatta renässan
sen tydligen var den förste som åstadkom. Goethes Taso 
blir en mönstergestalt. Hamann utvecklar temat. Det är 
där Schings sätter punkt.

Han har då i tre strategiskt välvalda kapitel skildrat 
utvecklingen allt ifrån pietismens befriande av människan 
från syndens »melankoli» genom en »ny födelse» men 
också hur pietistema själva av motståndarna beskylldes 
för melankolisk disposition. Han beskriver hur pietismens 
tristitia spiritualis småningom kommer att framstå som 
melankolialstrande, förtryckande och livsfientlig, inte 
minst för dem som själva fostrats i dess skugga. En fin 
analys av Adam Bemds gripande levnadsbeskrivning från 
1738 har här en viktig roll i framställningen. Schings visar 
också hur upplysningens eget anti-melankoliska program 
riskerade att utvecklas till en metod för utmönstring av 
»svärmare» och entusiaster, t. ex. av typ Sturm och 
Drang eller känslosamma, även om de senare mestadels 
slapp undan med diagnosen hypokondri, en etikett på en 
mera godartad och övergående melankoli. Avvikelser från 
upplysnings schemat diagnostiserades alltså som sjuk
domssymtom. Föreställningen om en diktarmelankoli av 
högre dignitet blir ett teoretiskt fundament som gör det 
möjligt att integrera fantasi- och känsloliv i det upplysta 
människoidealet. Ambivalensen och spänningarna kom
mer till uttryck i Karl Philipp Moritz psykologiska roman 
Anton Reiser, som hör till de skönlitterära källor Schings 
utnyttjar.

Med Axel Kuhns dokumentsamling Linksrheinische 
deutsche Jakobiner avslutas serien Deutsche revolutio
näre Demokraten. De tidigare utgivna fyra banden recen
serades i Samlaren 95, 1974. Det är särskilt två av dem, 
band I om jakobinsk lyrik, och band IV, om jakobinsk 
teater, som har ett mera direkt litteraturhistoriskt intres
se.

Den föreliggande samlingen ersätter en planerad doku
mentsamling från Mainz-republikens tid, 1792-93. Den 
har inhiberats och ersatts med denna samling från ett 
något senare skede i samma Rhenland med hänvisning till 
att dokumentutgivning pågår på annat håll. Det är jakobin- 
nestom Heinrich Scheels utgivning av mainzdokumenten 
som avses. Därmed blir dock paradoxalt nog det skeende 
som innebar den mest påtagliga, eller rent av enda, poli
tiska framgången för en något så när självständig jakobin- 
rörelse orepresenterat i serien. Förlusten känns än större 
eftersom det rör sig om det skeende där den mest namn
kunnige jakobinen, Georg Forster, spelade en central roll.

Som framgår av underrubriken torde denna volym vä
sentligen vara av intresse för historiker, men har en del att 
erbjuda var och en som vill studera en tidig ansats till 
partiarbete, på basplanet, i en modern mening av ordet: 
alltså folkupplysning, propaganda, alfabetiseringssträvan- 
den o. d.

»Die Dokumentation versteht sich als ein Arbeitsbuch, 
das den Benutzer in echt jakobinischen Sinne zur kritis- 
chen Selbstaufklärung anhalten möchte», förklarar redak
tören blygsamt i sitt förord. Hans fyrtiosidiga inledning är 
emellertid en konkret och balanserad introduktion till ja- 
kobinerproblemet, inte minst förhållandet mellan franskt 
och tyskt, och den är åtskilligt matnyttigare än de inled
ningar av seriens huvudredaktör Walter Grab som i lätt 
varierad form ingått i några av de tidigare volymerna. Den

epok som belyses sträcker sig från hösten 1794 till böljan 
av 1801, då Rhenlandet införlivas med Frankrike vid fre
den i Lunéville och områdets relativa autonomi upphör.

Christer Åsberg

Europäische Lehrdichtung. Festschrift für Walter Nau
mann zum 70. Geburtstag, utg. av Hans Gerd Rötzer och 
Herbert Walz. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Darmstadt 1981.

Walter Naumann, professor i jämförande litteraturveten
skap i Darmstadt, har i samband med sin 70-årsdag 1981 
hedrats med en festskrift, som betitlats Europäische Lehr
dichtung. Naumann är läijunge till några av mellankrigsti
dens främsta tyska litteraturforskare, Ernst Robert Cur- 
tius, Erich Auerbach och Leo Spitzer. Festskriften vill 
spegla ett av festföremålets intresseområden, men samti
digt illustrerar den bredden och den metodiska mångsi
digheten i tysk litteraturforskning av i dag. Festskriftsre- 
daktörema har lyckats bjuda sina läsare på en både fängs
lande och krävande resa genom europeisk litteratur från 
Augustus’ sekel till Brechts exilår under andra världskri
get.

Titelns Lehrdichtung, lärodiktning, har en bredare inne
börd än man i förstone förmodar. Den förstås som didak
tisk framställning i litterär form, prosa likaväl som vers. I 
ett par fall studeras faktiskt inte ens en litterär produkt; 
dock är upphovsmännen bekanta som skönlitterära förfat
tare. Den som med dagens anspråk på teoretisering av 
litteraturforskningen nalkas denna uppsatssamling med 
förhoppningar om definitioner av exklusivt lärodikten som 
genre blir besviken. Den som vill studera verkanalyser 
utifrån mindre vanliga utgångspunkter har däremot i flera 
fall goda lärdomar att hämta i denna prydliga skrift.

Mycket är jag tvungen att förbigå, såväl studier över 
blygsammare verk av t. ex. Minucius Felix, Thomas of 
Haies (en engelsk 1200-talspoet och fransiskan) och J. P. 
Hebel, men också av stora namn som Dante, Thomas 
More och Calderön.

Det är notabelt, att av de 18 uppsatserna inte mindre än 
14 behandlar författarskap från före år 1800. Anglisten 
Kurt Otten bidrar i en uppsats om Pope’s An Essay on 
Man med en förklaring till denna skenbara obalans:

Es ist der Literaturrevolution des 18. Jahrhunderts zu
zuschreiben, die in der romantischen Dichtungsauffas
sung kulminierte, dass wir die unmittelbare Verbindung 
zur didaktischen Poesie verloren haben.

Ändå gör man som svensk den reflexionen, att med den 
öppna tolkning av Lehrdichtung, som utgivarna i detta 
fallet företräder, det skulle vara inte bara möjligt utan lätt 
att välja en rad studieobjekt också från vår 1900-talslitte
ratur.

Den första av bidragsgivarna, Gerlinde Wellmann-Bret- 
zigheimer, tillika den enda kvinnan bland de aderton, 
befinner sig emellertid på lärodiktens klassiska mark i sin 
studie över Ovidius’ på sin tid kontroversiella Ars ama- 
toria. Utan att spilla ord på det ur ett modernt kvinnoper
spektiv iögonfallande i Ovidius’ libertinistiska förkunnelse 
och hans kvinnosyn genomför hon en energisk analys av


