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152 Övriga recensioner

Hueffer. För det vetenskapliga utgivningsarbetet med 
denna volym svarar docent Brita Lindberg-Seyersted vid 
universitetet i Oslo. Utom inledning och noter ger hon 
sammanbindande kommentarer till brevmaterialet, och 
det är uppenbart att det ligger betydande och entusiastiskt 
utförda forskarmödor bakom arbetet. Breven, inte minst 
Pounds, är späckade med öppna eller beslöjade hänsyft
ningar på ett otal personer, och Pounds senare brev är 
oftast minst sagt kuriösa och skrivna på ett sätt som 
ställer en utgivare inför svåra -  men här elegant och 
konsekvent lösta -  problem.

Ford och den tolv år yngre Pound lärde känna varandra 
i London 1909. Vänskapen bestod till Fords död i juni 
1939. Mycket band dem samman: båda var outtröttliga i 
sina bemödanden att hjälpa fram andra författare; båda 
älskade Medelhavskulturen; båda drogs med ekonomiska 
bekymmer. Ford var och förblev öppen för storheten i 
Pounds poesi. Han var på ett tidigt stadium desslikes en 
vänlig men bestämd kritiker, som Pound kände verklig 
tacksamhet mot. Pound ansåg Ford vara en av de få 
betydande engelska romanförfattarna i samtiden, även om 
hans entusiasm svalnade redan innan Ford hade skrivit 
sina efterkrigsromaner.

Temperamentsmässigt var de mycket olika varandra, 
och skillnaderna blev inte mindre med åren: Ford var 
mycket bestämd antinazist, och det vittnar gott om hans 
vänskap och beundran att han av breven att döma inte lät 
sig påverkas av Pounds förhatliga politiska idéer under 
trettiotalet -  vännens förnedring efter andra världskriget 
slapp han uppleva. Pounds senare brev är ofta olustig 
läsning. Tidigare hade han uttalat sig med betydande och 
inte alltid oberättigad skepsis om Londons litterära liv; 
senare förbyttes sådan kritik i en monoman motvilja mot 
amerikanskt akademiskt liv, som han ju inte hade haft 
någon direktkontakt med sedan ungdomen. Fords bemö
danden att skaffa honom en bekväm tjänst som »writer in 
residence» vid ett amerikanskt college bemötte han inte 
just med älskvärd tacksamhet. Breven blir alltmer bisarra, 
med förment lustiga och till tjatighet upprepade stavningar 
och ett sub-joyceskt vitsande (hot hells för hotels, syphili- 
zation för civilization o. d.).

Det måste nog sägas att rätt betydande delar av brevma
terialet är tämligen likgiltigt och att utgivarens kommentar 
ofta nog är roligare att läsa -  klar, upplysande, aldrig 
pratig. Men genom att Brita Lindberg-Seyersted också 
tagit med essaymaterial till belysning av de båda författar
nas ömsesidiga beroende både vidgas och skärps bilden 
avsevärt. Inte minst känner man beundran för Fords tidigt 
manifesterade och bestående, klart uttryckta entusiasm 
för skönheten, den obändiga vitaliteten och kunskapsrike
domen i Pounds poesi.

Erik Frykman

Jürgen Haupt: Natur und Lyrik. Naturbeziehungen im 20. 
Jahrhundert. J. B. Metzler. Stuttgart 1983.

Temat »natur och lyrik» är näranog obegränsat till sin 
omfattning, och en bok med ovanstående titel kan man 
verkligen inte på förhand veta vad den handlar om. Men 
vad Jürgen Haupts arbete sysslar med är närmare bestämt 
tysk 1900-talslyrik och dess förhållande till naturen. Det

är fråga om en tematisk-historisk framställning, som tar 
sin utgångspunkt i sekelskiftets lyriska »nyromantik» och 
Jugend-stil (Holz, Dehmel, George, Hofmannsthal, Rilke 
och den unge Hesse) och går vidare över den expressio
nistiska rörelsen (Stadier, den unge Benn, Schickele och 
Becher) till efterkrigstidens stora lyrikergeneration (Leh- 
mann, Krolow, den sene Benn, Enzensberger och Eich). 
Det avslutande kapitlet tar upp den »socialistiska natur
lyriken» i Öst- och Västtyskland med tyngdpunkten natur
ligen förlagd till Brecht.

Haupts bok väcker stora förväntningar till liv, eftersom 
naturuppfattningen i den moderna tyska lyriken förefaller 
att‘vara »gefundenes Fressen» ur forskningssynpunkt. 
Man blir dock snabbt ganska besviken vid läsningen. Den 
infallsvinkel Haupt valt är nämligen lite väl snäv. Ensidigt 
arbetar han med ideologiska och sociologiska begrepp och 
polariseringen samhälle-natur. Hans referensram är 
Marx, Adorno, Frankfurtskolan. Ointressanta är inte po
litiserande utgångspunkter för ett studium av naturlyriken 
som dessa, men de visar sig ge ganska mekaniska och 
ofruktbara resultat, när de renodlas så som sker här.

Vad man saknar är framför allt en mer djupgående 
idéhistorisk belysning. Rousseau och Schelling finns vis
serligen med i perspektivet -  och de är förvisso betydelse
fulla -  men däremot lyser den naturvetenskapliga idétradi
tionen helt med sin frånvaro. Darwins namn nämns inte i 
hela framställningen, inte heller en idémässigt inflytelserik 
naturfilosof som Ernst Haeckel, vars monism skulle spela 
en viktig och till stor del ödesdiger roll i tyskt idéliv fram 
på 30-talet. Har de verkligen inte haft någon som helst 
betydelse för den tyska naturlyriken? Om man får dra 
slutsatser ex silentio av Haupts framställning, skulle det 
vara absolut vattentäta skott mellan lyrik och naturveten
skap i tysk lyrik. Men jag misstänker att hans perspektiv 
och arbetssätt ger en missvisande och deformerad bild. 
Det gäller i synnerhet den medicinskt skolade Gottfried 
Benns poesi. Nu uppstår ett idéhistoriskt vakuum, som 
tenderar att göra den skäligen klichémässiga uttolkningen 
av de lyriska attityderna till naturen abstrakta och sub
stanslösa.

Tydligast märks den här metodiska inskränkningen när 
det gäller den tidigare 1900-talslyriken, där genomgången 
blir schematisk och inte innehåller särskilt mycket nytt. 
Rilke avfärdas på två sidor utan att vare sig Duino-ele- 
gierna eller Orfeus-sonetterna nämns -  det ger en finger
visning om framställningens grundhet. Inte heller kapitlet 
om expressionismen och dess civilisationskritik och vita
lism ger särskilt många nya värdefulla tillskott till den bild 
tidigare forskning gett. De tidigare epokerna är ju vid det 
här laget tämligen grundligt penetrerade, och den politisk
sociologiska metoden blir bara ett schabloniserat raster 
över tämligen välkända ting.

Mer intressant blir Haupts bok när han kommer in på 
lyriken vid århundradets mitt: »den inre emigrationens» 
naturlyrik och efterkrigstidens revision av den förkrossan
de starka romantiska traditionens naturförsjunkenhet och 
metafysiska spekulation. Visserligen saknar man också 
här en lyriker som Paul Celan -  ett fatalt och ganska 
avslöjande utelämnande -  men presentationen av hos oss 
mindre kända poeter som t ex Wilhelm Lehmann och Karl 
Krolow är upplysande och stimulerande. Det gäller inte 
minst framställningen om Hans Magnus Enzensbergers 
lyrik, där den tyska lyriktraditionens naturmedvetenhet
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möter en modern, fördomsfri attityd. Det finns här en 
fruktbar spänning mellan de »sena» individualistiska ut
posterna i naturuppfattningen och den »socialistiska na
turlyrik» som framför allt företräds av Brecht. Haupt talar 
här om en »Benn und Brecht»-tradition i senare tysk 
lyrik, som innebär en vital polarisering mellan en uppfatt
ning som ställer individ och natur i relation till varandra 
och en annan som sorterar in naturen under ett politiskt 
och socialt helhetsbegrepp. Positionerna är långtifrån en
tydiga, och ambivalensen i förhållande till arvet från ro
mantiken är påtaglig.

Stimulerande är det också att ta del av jämförelsen 
mellan öst- och västtysk »socialistisk naturlyrik». Medan 
man i Västtyskland ställt sig en garde mot allt som luktar 
naturromantik och naturskönhet, får naturupplevelsen i 
den östtyska lyriken en ny fräsch attraktionskraft mot 
bakgrund av den socialistiska statens monomana sam- 
hällsupptagenhet. I detta kapitel kan man läsa avsnitt om 
Erich Frieds och Wolf Biermanns poetiska insatser; den 
förstnämnde, en starkt politiserande diktare, verksam i 
London, är ju i Sverige föga uppmärksammad. Ytterligare 
ett avsnitt behandlar teoretikern Ernst Blochs naturfilo
sofi, där en försoning mellan natur och teknik förespråkas 
mot bakgrund av den moderna ekologiska debatten.

Til syvende og sist ger alltså Haupts arbete ett visst 
utbyte -  låt vara mindre än väntat. Trots sina metodiska 
utgångspunkter skriver han ganska lättläst, och han är 
ofta informativ. Tematiskt-historiska översikter av detta 
slag har onekligen ett betydande värde -  fast de måste då 
kopplas till mer relevanta idéhistoriska perspektiv. Det är 
en stimulerande tanke att föreställa sig vad som skulle 
kunna göras av en motsvarande studie av den svenska 
naturlyriken under 1900-talet, eller den danska, för att nu 
inte tala om den engelska, amerikanska eller latinameri
kanska.

Ingemar Algulin

Thomas Bredsdorff: Tristans b0rn. Angående digt ning om 
kcerlighed o g cegteskab i den borgerlige epoke. Gyldendal. 
Kbhvn 1982.

Thomas Bredsdorffs bok har en för en litteraturveten
skaplig undersökning rätt ovanlig utgångspunkt. På sex 
månader upplevde författaren på nära håll sju skilsmäs
sor, något som ledde till ett begrundande av de gränser 
och betingelser som ideologier och samhälle sätter och har 
satt för parbildningen. Svaren på sina frågar har han sökt 
genom att läsa några skönlitterära texter, huvudsakligen 
av danskt ursprung, »på en ny måde». Grundövertygelsen 
finns dock formulerad redan i förordet; »Vi vaelger frit det 
vi må.»

Men innan textinterpretationen tar vid furnerar Breds
dorff läsaren med tre kapitel av mera teoretisk art. I det 
första och för bokens senare resonemang grundläggande 
utsätts Freuds teorier om drömmen som önskeuppfyllelse 
och om felhandlingarnas karaktär för en instruktiv och 
skarpsinnig kritik. Kontentan blir att i vår tid är det andra 
saker som förträngs än under Freuds, i synnerhet då det 
Bredsdorff kallar »behovet for vaerdighed», dvs. makt- 
och jagdrift i icke-pejorativ bemärkelse. Lite fritt skulle 
Bredsdorffs tes kunna formuleras så, att medan för Freud

det mesta (t. ex. drömmar och felhandlingar) var symptom 
på förträngd sexualitet är det idag sexualiteten som är 
symptomet. Som Oinone konstaterar i en av de texter 
Bredsdorff behandlar, P. O. Enquists Till Fedra: det är 
inte mellan benen som klådan sitter.

Om Freud, eller rättare sagt kritiken av Freud, är den 
ena av Bredsorffs utgångspunkter är Marx den andra. 
Framför allt diskuteras dennes ideologibegrepp och 
Bredsdorff hinner säga en hel del kloka, men kanske inte 
alltför uppseendeväckande, saker om den komplicerade 
förbindelsen mellan det konkreta konstverket och det 
samhälle där det blivit till. Därmed är hörnstolparna 
islagna och Bredsdorff kan via en snabbskiss över äkten
skapets och familjens historia, där han särskilt intresserar 
sig för de uppgifter som den erotiska passionen tilldelats i 
kärleksideologin, nå fram till det han kallar tristanismen. I 
den gamla berättelsen om Tristan och Isolde har Breds
dorff tyckt sig finna ett mönster, som så småningom ska 
bli en huvudingrediens i den äktenskapsideologi som kän
netecknar USA och Nordvästeuropa under industrialis
mens och borgerlighetens epok. Tristan och Isolde älskar 
nämligen inte varandra. De älskar i stället kärleken, älskar 
att älska. Kärleken samsas inte med den äktenskapliga 
vardagen; det måste hinder till för att blåsa under pas
sionen. Myten om passionen måste ständigt få ny näring.

Det är detta mönster som Bredsdorff sedan med stor 
skicklighet frilägger i ett antal texter från skilda tid
punkter; Richardsons Pamela, Blichers novell Hose- 
krcemmeren, Amalie Skrams Constance Ring, Bangs Lud- 
vigsbakke, Rifbjergs Et bortvendt ansigt samt slutligen 
P.O. Enquists drama Till Fedra. Inte minst spännande är 
läsningen av Pamela, den roman som innebär att kvinnans 
lidelse försvinner ur litteraturen. Eftersom kvinnans enda 
kapital var hennes dygd och denna endast kunde inves
teras en enda gång var det nödvändigt att hon hade sin 
sexualitet under fullständig kontroll. Men i samma takt 
som kvinnans lust försvann växte mannens och vad Pa
mela visar oss är just hur denna borgerliga äktenskaps
ideologi grundläggs; »Jo mere sexualdriften fors vinder ud 
af kvinden, des stprre betydning får selve samlejet. Det er 
ikke en af flere mulige måder hvorpå mennesker kan 
kommunikere, give og modtage, lege, vaere til. Det er 
selve ejendomstegnet.»

Av intresse för en svensk läsekrets är naturligtvis att 
Till Fedra är en av de behandlade texterna. Kanske är det 
rentav så att just den gett upphov till hela undersökning
en, eftersom Enquists pjäs så tydligt och så explicit gestal
tar den bredsdorffska frågeställningen. Fedra vill bli sedd, 
hennes sexuella lidelse är i själva verket -  som Enquist 
själv formulerat det i sina arbetsnoteringar till pjäsen -  
»en önskan att behövas, att inte existera bara som en 
förevändning, genom andra». Här ställs verkligen pas
sionen i motsats till kärleken och Bredsdorff har tvivels- 
utan rätt i att i Fedras sexuella besatthet förvandlas jag
driften till dödsdrift.

Trots all den briljans som Bredsdorff utvecklar i sin 
Enquist-analys kan man dock på en och annan punkt 
känna en viss tveksamhet. I all synnerhet gäller detta det 
lite väl snäva perspektivet. Enquists Fedraversion sätts 
egentligen bara i relation till Racines -  eller snarare Gold- 
manns analys av denna -  men inte till författarens övriga 
verk. Bredsdorff borde nog i större utsträckning ha besin
nat att Till Fedra utgör mittstycket i en dramatisk triptyk


