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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



romarskaldens kärlekspedagogik och betonar de värde
konflikter gentemot Augustus’ officiella familjepolitik som 
den inrymmer. Studien lider i delar av ett pretentiöst 
språk, men den har även utanför fackfilologers krets in
tresse dels genom att aktualisera en omfattande Ovidius- 
forskning från senare år, dels genom det visserligen för
siktiga men träffsäkra betonandet av den ovidianska kon- 
trakursen mot Augustus’ ideal och politiska anspråk. 
Klyftan mellan de båda finns där ända till deras diametralt 
olika uppfattning av kärleksgudinnan. Augustus hävdade 
den av Caesar initierade statskulten av Venus som den 
juliska ättens anmoder, Ovidius låter samma gudomlighet 
framstå som lättfärdiga kvinnors beskyddarinna.

Ferdinand Barth gör i »Legenden als Lehrdichtung» en 
analys av martyrlegendema i Legenda aurea, den stilbil
dande samlingen av kristna medeltidslegender från 1200- 
talet. Barth visar, bl. a. med stöd från Carl-Martin Eds- 
man, på svårigheterna i en trång definition av legenden, en 
genre, som i förstone kan tyckas som skapad för en precis 
defmiering. Han koncentrerar sig på martyrlegendema, i 
vilka händelserna förskriver sig till tiden före och under 
kristendomens genombrottsskede. Här utgör, hävdar han, 
den sexuella renheten, virginitas, idealet hos såväl martyr 
som legendförfattare; efter Auerbach bestämmer han 
sermo humilis som legendens stilnivå samt pekar, ej heller 
detta är så överraskande, på reformationen som en kristid 
för legendtraditionen.

En annan art av uppbyggelselitteratur studerar Siegfried 
Wenzel i en uppsats om »the Parson’s Tale», som avslutar 
Chaucers Canterbury Tales. Detta slut bryter i flera av
seenden stilen i det för övrigt versifierade verket. Prästens 
»berättelse» är hållen på prosa, den är ingen tale utan en 
utläggning om dödssynderna och motmedel mot dessa i 
anslutning till prästhandböcker från 1300-talet. Samman
hållande princip i de chaucerska berättelsernas brokighet 
är, har man menat, strävan att låta varje berättelse karak
terisera sin berättare. Häremot står modema critici med 
ett mer eller mindre ’holistiskt’ perspektiv, för att bruka 
en term, som Wenzel själv inte finner behov av. En lös
ning är därvid att betrakta prästens »berättelse» som ’iro
nisk’ och i så måtto en naturlig fortsättning på versberät- 
telsema. Wenzel kan med sina kunskaper om Chaucerti- 
dens världsliga och andliga litteratur kullkasta argumenten 
som stöder det resonemanget, däribland föreställningen 
att en 1300-talsskald inte skulle ha tillmätt verkslutet spe
ciell betydelse i den retoriska helheten. Chaucer har själv i 
annat sammanhang hävdat motsatsen: »th’ende is every 
tales strengthe.» Den deklarationen har, hävdar Wenzel, 
sin särskilda betydelse i detta sammanhang: »I am firmly 
convinced that Chaucer, too, saw life steadily and saw it 
whole, and that in the wholeness of his vision the Parson’s 
Tale is the final step.» Som verkets klimax brister dock 
partiet i ett avseende: stilen är mattare än eljest hos 
Chaucer, väl att märka på ett viktigt undantag när, i den 
versifierade prologen. Wenzel menar sig i denna kunna 
läsa ut en strävan hos Chaucer efter en klimax, som han 
emellertid inte helt hann realisera. Döden hann före en 
fullbordan och revision.

1503 utkom Erasmus’ Enchiridion militis christiani. 
Teologen Reinhold Mokrosch ägnar den ett ingående stu
dium i ljuset av senmedeltida uppbyggelselitteratur. Det 
fromhetshistoriska perspektivet måste vi här lämna där
hän. Av litteraturhistoriskt intresse är de reflexioner Mok-

rosch knyter till själva termen ’enchiridion’. Ordet bety
der inte blott ’liten handbok’ utan också ’litet handvapen’, 
t. ex. dolk. Därmed kan vi, enligt Mokrosch, bevittna, hur 
Erasmus utan bildliga förtecken hävdar sin boks egenskap 
av vapen i kamp mot krafter, som söker förnedra männi
skan kroppsligen och andligen. Det har, menar han, bety
delse att skriftens adressat till professionen var va
pensmed. Ironiskt nog visade han sig vara fullkomligt 
otillgänglig för det slags uppbyggliga vapensmide, som 
Erasmus odlade, något som dock inte hindrade honom att 
som erkänsla till författaren överräcka en dolk. Denne 
antecknar i ett brev: »Men jag har hittills inte gjort mer 
bruk av den än han av boken.» Hur ringa verkan den 
moraliserande regelsamlingen än må ha haft på dess ome
delbara adressat, ligger det dock enligt Mokrosch en ny
het i själva anspråket att skriften utgör, rätt brukad, ett 
vapen i den kristne stridsmannens och lekmannens hand.

Här kan en läsare få lust att fortsätta resonemanget: 
Den som så kan sätta vapen i handen på sina läsare behö
ver inte begränsa sig till uppbyggelselitteratur. Det gjorde 
inte heller Erasmus och -  bland många andra -  inte heller 
dennes samtida Luther.

I sin Libro åureo de Marco Aurelio (1528) har Antonio 
de Guevara infogat ett vältalighetsprov, »El villano del 
Danubio», Bonden från Donau, som genom översättning
ar till en lång rad språk fick långtgående verkan. En bonde 
från Donaulandet klagar inför kejsaren Marcus Aurelius 
över romarnas behandling av det nyss erövrade landet. 
Han når sitt mål. Kejsaren och senaten försäkrar, att hans 
land i framtiden skall administreras rättvist. Herbert Walz 
har granskat en översättning av »El villano del Danubio» 
till tyska från ca 1600 av Aegidius Albertinus. Resultat: I 
Karl V:s Spanien var det möjligt att som Guevara skildra 
en enkel undersåtes rakryggade vädjan till kejsaren själv. 
Ej så i kurfursten Maximilians Bayern.

Presentationen av originaltexten öppnar vidare per
spektiv. Med Amerikas upptäckt inleddes en diskussion, 
som löper genom seklerna, om »naturfolkens» kulturella 
underlägsenhet, en uppfattning, som konkvistadorema 
gjorde till dogm. I den inte alltför talrika skaran av oppo
nenter mot den dogmen under 1500-talet har också Gue
vara en plats. Med sin »El villano del Danubio» är han i 
själva verket en tidig förespråkare för respekt och förstå
else för den enkla människan i en anda, som Montaigne 
senare i seklet formulerade i några berömda essäer.

Jag citerade inledningsvis Kurt Ottens studie över 
Popes An Essay on Man. Det är en elegant och perspek
tivrik idéhistorisk analys av Popes konservatism mot bak
grunden av hans mentors, Lord Bolingbrokes, politiska 
filosofi, och sedd i ljuset av en av tidens fysik bekräftad 
föreställning om ett grundläggande sammanhang mellan 
tillvarons alla enheter, »den gyllene kedja» som Homeros 
talar om.

Friedrich Sengle underkastar ett i dubbel bemärkelse 
klassiskt diktpar en förnyad granskning, Voss’ Luise och 
Goethes Hermann undDorothea. Sengle har även tidigare 
röjt en förkärlek för skildraren av, som det kan heta i 
svenska översikter, »de ändlösa kaffekalasen», idylldik
taren och homerosöversättaren Voss. I detta sammanhang 
går han lös på »Goethefilologin» för dess bristande förstå
else för Voss, en anklagelse, som har sin grund. Men 
också efter läsningen av Sengles något rapsodiska analys 
dröjer sig frågan kvar om verkligen Voss som den genuine
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primitivisten och Idyllikern detroniserar klassikern Goe
the. Med all förståelse för Sengles ambition att upprätta 
den av eftervärlden förbisedde Voss -  jag har själv gjort 
ett försök i samma anda -  tycker jag, att Sengle dåligt 
nyttjar de argument, som finns gripbara i vaije närmare 
studium av Voss’ utveckling som idylldiktare. Luise så
dan vi känner dikten och sådan Sengle läser den är en 
bearbetning, som uppvisar signifikanta ändringar och till- 
lägg i förhållande till förstatrycket. Detta har sin betydel
se, särskilt med tanke på Goethes tidiga upplysning i brev 
till Voss som Sengle här citerar, att han just beträffande 
den tredje idyllen »so oft vorgelesen und recitirt, dass ich 
mir sie ganz zu eigen gemacht habe». Den tredje idyllen 
hade väsentligt svällt ut, när Luise 1795 utgavs i bokform, 
m. a. o. byggde Goethe sina intryck på en i viss mån annan 
Luise än den Sengle diskuterar. Det finns i Sengles vid
räkning med »Goethefilologin» något av försåtlig polemik 
och summarisk rättegång, som nog inte förklaras uteslu
tande utifrån tendensen inom tysk Geisteswissenschaft att 
etikettera sina intryck i vidlyftiga abstraktioner.

En central fråga i tysk exilforskning tas upp i den avslu
tande studien, Gerhard Bauers »Lehren ohne Schüler», 
som behandlar Brechts litterära motståndskamp mot na
zismen under exilåren. Sin pedagogiska praxis formulera
de han: Volkstümlich schreiben; målet var att skriva för 
folket förstått som den förtryckta massan av tyskar i 
motsats till det politiska förtryckar skiktet. I den förtvivla
de situation, där mången tyskspråkig författare förstum
mades, utvecklade Brecht i stället sitt program på socialis
tisk grund. Det gällde att kämpa mot uppgivenhet och 
misströstan, kampen krävde allt tydligare språkliga me
del. I botten fanns en tro på den lille mannens oförstörbar
het, all fruktan, allt elände till trots. I samklang med 
folkfrontspolitiken, som dock Brecht ansåg alltför idealis
tisk, verkade han i skilda uttrycksformer som förespråka
re för det brett folkliga motståndet mot herrar och re- 
genter. Programmatiskt uttryckte sig Brecht i Fruktan och 
elände så: »Was hilft dann? Dann macht doch, was hilft!»

Några huvudpunkter i Bauers materialrika studie må 
synas klara och självklara nog. Han betonar emellertid det 
motsägelsefulla i Brechts krigsårsdidaktik och uppsatsen 
ger på sitt vis belägg för att problemen inte är enbart 
enkla. Uppsatsen hör till bokens mera svårgenomträng
liga. Men Bauer ger med denna enda studie över en 1900- 
talsförfattare stöd för tanken att litteraturen också i vårt 
sekel har sina stora ’didaktiker’, väl värda att studeras 
från utgångspunkter som demonstreras i Europäische 
Lehrdichtung.

Tore Wretö

Lennart Kjellberg: Adam Mickiewicz. Liv och verk. Sven
ska Humanistiska Förbundet (93). Lund 1981.

Den polske nationalskalden Adam Mickiewicz 
(1798-1855) presenterades i Skandinavien av Georg Brän
des i boken Indtrykfra Polen (1889), en svensk översätt
ning kom 1890. Brändes talar om Mickiewicz som en 
banbrytare inom polsk litteratur och jämför hans insatser 
med den roll Oehlenschläger spelade i Danmark och Teg
nér i Sverige.

Tack vare Alfred Jensen och Ellen Weer blev det i 
relativt stor utsträckning möjligt att läsa Mickiewicz i 
översättning. År 1896 publicerade Jensen tre av författa
rens »Krimsonetter» (1826) i Ny illustrerad tidning. Jen
sen1 och Weer2 översatte bl. a. även var för sig Mickie- 
wicz’ största och mest berömda poem »Herr Tadeusz» 
(1834) till svenska (1894).

I samband med hundraårsminnet av Mickiewicz’ död 
skrev Jözef Trypucko en uppsats om hur författaren mot
tagits i Sverige. Trypucko hävdar där att ur de fragmenta
riska utlåtanden som finns -  särdeles mycket har inte 
skrivits -  kan man utläsa en stor beundran för den polske 
skalden. Denna uppsats är försedd med en uttömmande 
och detaljerad förteckning över översättningar av Mic
kiewicz’ verk gjorda till svenska, i några fall även till 
danska.3 Vid samma tillfälle publicerade Apolonia 
Zaluska-Strömberg en uppsats i Polen. Även hon talar om 
att författaren rönt stor uppskattning i olika intellektuella 
kretsar i Sverige men säger samtidigt att det kommer att 
dröja länge innan hans verk skall tilltala »de breda mas
sorna i det svenska samhället, som är försjunkna i en 
svensk-skandinavisk traditionalism».4

Hundraårsminnet uppmärksammades även av dags
pressen. I sin recension av boken Adam Mickiewicz. In 
commemoration o f the centenary o f his death -  utgiven 
och tryckt i Schweiz av Unesco (1956) -  påminner Nils 
Åke Nilsson om storverk som »Krimsonetterna», »Festen 
till de avlidnas minne», »Herr Tadeusz» och uttrycker en 
förhoppning om att »Mickiewiczvolymerna kommer att 
följas av flera».5

Wieslaw Patek jämställer i en artikel från 1956 Mic
kiewicz med Byron, Goethe och Schiller. Även han tar 
upp Unescos initiativ med Mickiewiczboken och skriver 
dessutom om det pånyttfödda intresset för författaren i 
hemlandet.6 Tio år senare anlade Knut Hagberg intres
santa synpunkter på Mickiewicz i en artikel i Svenska 
Dagbladet. Bl. a. jämför han den polska herrgårdsmiljön i 
»Herr Tadeusz» med den svenska: »det är en njutning att 
läsa ’Pan Tadeusz’ i vår tunga vinter. Ibland kan man 
komma att tänka på gamle Fredrik Cederberghs skildring 
av svenska gårdar, men hos polacken är bilden mustigare, 
färgrikare och glansfullare.»7

Dessa bidrag till trots måste man tyvärr konstatera att 
intresset för Mickiewicz varit ringa i Sverige. Detta beror 
till stor del på att vi varken haft tillgång till moderna 
översättningar av hans verk eller till något vetenskapligt 
arbete om honom. Emellertid har nu uppsalaslavisten 
Lennart Kjellberg hösten 1981 gett ut en biografi över 
Mickiewicz betitlad Adam Mickiewicz. Liv och verk. Ge
nom detta utomordentliga arbete får den svenske läsaren 
äntligen en möjlighet att knyta närmare bekantskap med 
den polske nationalskalden.

I sin biografiska del bygger boken främst på polska 
forskares arbeten. Lennart Kjellberg är dock inte helt 
konsekvent när det gäller att hänvisa till den Mickiewicz- 
forskning han använder sig av. Författaren menar att med 
ett annat tillvägagångssätt »skulle boken ha blivit mycket 
tjockare och till föga glädje för svenska läsare som inte 
kan polska». Men denna metod medför tyvärr att vi inte 
kan skilja på författarens egna slutsatser och andra forska
res. Trots de fördelar metoden erbjuder, kommer en even
tuell framtida Mickiewiczforskning i Sverige att hamna i 
ett besvärligt läge.


