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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
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och att de två andra pjäserna, Tribadernas natt och Från 
regnormarnas liv rymmer motbilder till, eller i vaije fall 
kompletteringar av, den mörka bild av kärleken som Till 
Fedra ger. Man kan tänka på det nästan ordlösa samför
stånd som uppstår mellan Strindberg och Marie David 
mot slutet av tribadpjäsen eller på H. C. Andersens ko
miska, kanske groteska, men ändå så vackra dröm om 
kärleken som ett stilla och klokt samtal vid aftonlampan.

Bredsdorff renodlar alltså, men egentligen spelar inte 
det så stor roll. Generaliseringar ligger i den här bokty
pens natur. Viktigare är att undersökningen är till stor 
glädje; den är rolig, den är provokativ och den är befrian
de osvensk såväl genom sitt ämne som genom sin förfat
tares sinne för poänger och formuleringar. Dessutom har 
förmodligen Bredsdorff alldeles rätt i sin analys av den 
funktion den sexuella passionen tilldelats i det borgerliga 
samhället.

Jan Stenkvist

Richard B. Sewall: The Vision o f Tragedy. Yale Universi
ty Press. New Haven and London 1980.

Den säkert medvetet dunkla titeln till Sewalls studie an
tyder att författarens intressen riktas dels mot tragedin 
som konstform, dels mot ett visst sätt att uppfatta tillva
ron. Den »tragiska visionen» låter sig svårligen formule
ras i ord, eftersom den snarare är en osystematisk anhop
ning av känslor, stämningar och intuitiva insikter än en 
sammanhängande doktrin. Eftersom Sewall samtidigt av
stått från att precisera innebörden av begreppet »tragedi» 
och dramaanalysens traditionella termer, utan hellre talar 
om en induktiv rörelse i sin framställning -  »meanings 
accrete as the terms reappear in the advancing chapters» 
(s. ix) -  säger det sig självt att hans slutsatser och iaktta
gelser många gånger blir såväl svårfångade som av osäker 
räckvidd. (Det bör dock noteras att han i notapparaten 
ofta drar klarare distinktioner och för mer stringenta reso
nemang än i den löpande texten.) Betecknande nog publi
cerades inledningskapitlet -  »The Vision of Tragedy» -  
först i The Review o f Metaphysics.

Avhandlingens syfte är tvåfaldigt. Å ena sidan vill 
Sewall framhäva enheten och vitaliteten i visionen från 
»Jobs bok» till våra dagar, å den andra vill han peka på 
variationer inom densamma. Texten är därför uppspaltad 
dels i svepande översikter, dels i analyser av isolerade 
verk. »Kung Oidipus», Marlowes »Doctor Faustus» och 
Shakespeares »King Lear» får representera utvecklingen 
fram till 1800-talet, medan prosa av Hawthorne, Melville, 
Dostojevskij och Faulkner diskuterades i studiens senare 
hälft i dess första upplaga 1959. Den nya, utvidgade utgå
van innehåller därtill två nyskrivna kapitel, vilka enligt 
författarens mening anknyter till de inledande avsnitten. 
Kafkas »Processen» och O’Neills »Long Day’s Journey 
into Night» koncentreras nämligen, liksom »Jobs bok» 
och de grekiska tragödernas verk, kring frågor om indivi
dens skuld respektive släktförbannelsen.

De få konkreta uppgifter Sewall ändå ger om den tra
giska visionens natur understryker att den utgör en kon
frontation med den existentiella frågan »Vad innebär det 
att finnas till? Vad är människans natur och öde?». -

Individen varseblir demoniska krafter inom och utanför 
det egna jaget, ställs inför förtvivlans och dödens ofrån
komliga fakta, men slår sig inte till ro, vare sig i en 
kvietistisk hållning eller i en dogmatism av optimistisk 
eller pessimistisk art, utan tar i stället upp kampen mot 
ödet och tillvaron, och ställer dessa till ansvar för oför
skyllt lidande. Job nöjer sig ej likt Predikaren med en 
passiv, lyrisk klagosång, utan går till motangrepp, även 
om det sker blott verbalt. Tragedin innehåller av denna 
anledning mer av upphovsmannens personliga engage
mang än andra dramatiska former. Den blomstrar också 
under perioder då ett relativt stabilt normsystem, religiöst 
eller filosofiskt, inte längre förmår tillfredsställa och om
sluta individens erfarenheter, varvid de centrala livsfrå
gorna åter upplevs som brännande och ofrånkomliga.

Med »Jobs bok» och »Kung Oidipus» som prototyper 
för två släktled inom tragedikategorin -  ett alienationens, 
skuldens och övergivenhetens eskatologiska drama, och 
en mindre visionär tradition som hellre sysslar med tillva
ron sådan den är, än sådan den borde vara -  anser sig 
Sewall kunna vaska fram tre »konstanter» för tragedin: 
den skall syssla med yttre eller inre destruktiva krafter; 
den skall samtidigt understryka individens möjligheter att 
gå utöver sina begränsningar i en frivilligt vald handling, 
på en gång rättfärdig och skuldbelastad, god och ond, och 
därigenom nå kunskap genom lidande; detta psykiska li
dande leder till en omgruppering av etablerade värdering
ar och uppkomsten av nya, vilka gör plågan mindre me
ningslös eftersom den öppnat vägen mot vidare insikter i 
existensen.

Karakteriseringen är som synes både floskulös och vag. 
Sewall upplyser inte heller om huruvida de tre anförda 
»konstanterna» skall räknas som tillräckliga eller ej.

I och med kristendomens seger över konkurrerande 
dogmer blev tragedin en omöjlighet. »Kristen tragedi» är 
ett självmotsägande begrepp, menar författaren, eftersom 
det onda enligt läran en gång i tidernas fullbordan oåter
kalleligen är dömt till undergång. Lidandet ger dessutom 
inte längre kunskap, utan leder i första hand till identifika
tion med det gudomliga, och kampen mot ödets och tillva
rons dunkla makter avlöses av uppmaningen att acceptera 
dem i förlitan på en kommande belöning. Detta till trots 
öppnade den kristna föreställningsvärlden givetvis nya 
möjligheter för diktningen, kanske främst genom den vikt 
som här fästes vid syndamedvetande och ånger, och det 
oblidkeliga kravet på hängivelse i tron. Med renässansens 
humanism och inriktning på detta liv kunde dessa av 
kristendomen betonade psykologiska och etiska realiteter 
äntligen gestaltas med full kraft i ett drama. Titelfiguren i 
Marlowes »Doctor Faustus» slits mellan upplevelsen av 
sin egen storhet och självtillräcklighet och den medeltida 
ortodoxins krav på underkastelse och uppgivenhet, ett 
dilemma som i all sin vånda var typiskt för tidevarvet. 
Denna orientering mot inre själsliga förlopp var kristendo
mens bidrag till tragedins utveckling.

Under de följande århundradena förytligades visionen. 
Sewall utpekar det empiristiska vetenskapsidealet, teolo
gisk deism och den framväxande medelklassekonomin 
som orsaker till, och etapper på vägen mot upplysningens 
lyckorike, där moraliska konflikter av lika livsavgörande 
som dunkel innebörd saknade hemortsrätt. Om man är 
förvissad om att människan är god i sig, och att eventuella 
missförhållanden lätt kan undanröjas genom sociala för


