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102 Övriga recensioner

faktiskt så -  som Albert Gérard i sitt värdefulla arbete 
English Romantic Poetry (1968) visat -  att många roman
tiska dikter börjar hos det egna jaget, sedan visserligen 
vidgar perspektivet till medmänsklighet eller till kosmisk 
syn men därefter slutar där de började. Inte minst Words
worths självcentrering i slutet av dikter är ju påfallande.

Förknippad med poeternas upptagenhet av fantasins 
roll är deras intresse för seendet. Wordsworth, Coleridge 
och Shelley är alla medvetna om hur vanan förslöar, hur 
vi upphör att se och uppskatta det som finns omkring oss: 
»A mist of familiarity obscures from us the wonder of our 
being», säger Shelley. Wordsworth talar i The Prelude om 
ögats despotism och förstår därmed en betänklig benägen
het att stanna i det rent deskriptiva. Omigen är det Blake 
som givit de mest pregnanta och personliga uttrycken, för 
ett seende som inte stannar på ytan -  Blake som uttalar 
sin förkastelsedom över »the single vision and Newton’s 
sleep» och över den människa som i den nedgående solen 
ser en rund skiva, ungefär likt ett guldmynt, i stället för en 
jublande änglakör som sjunger Herrens pris; och som talar 
om vikten av att putsa »the doors of perception» så att 
oändligheten framträder klart. (Det var den frasen som 
Huxley lånade som titel för sin bok om mescalinexperi- 
menten.) Det plötsligt vidgade perspektivet, »the magic 
casements» som öppnar sig mot oanade världar, har ju en 
framträdande plats i Keats diktning.

En sak som författarna energiskt hävdar är att de engel
ska romantikerna hade en oförvillad syn på människans 
natur, utan tro på någon medfödd godhet. I det avseendet 
är det avgjort Byron som går längst. De andra må uttrycka 
tvivel eller sorgsenhet, Byron kan bli fränt avslöjande: 
»Dogs, or men!» Det kan ifrågasättas om inte också på 
denna punkt författarna väl starkt framhäver poeternas 
medvetenhet om människans »fallna» natur: hos Words
worth balanseras den ju av tron på en av den förytligade 
stadscivilisationen obesmittad människa; Shelley pendlar 
ständigt mellan djup personlig pessimism och en luftig, 
uppskruvad framtidstro och förbrödringstanke. Dock 
skall det påpekas att författarna också trycker starkt på 
poeternas tro att det finns frälsning just genom fantasins 
gåva, ut från jaget i riktning mot kärlek till skapelsen och 
till medmänsklighet: »The great instrument of moral good 
is the imagination», heter det i Shelleys Defence of 
Poetry.

Författarna ser inte nämnvärt bakåt i tiden i sin under
sökning, vilket kan leda till en viss risk för perspektivlös- 
het. Om romantikerna såg nyktert på människonaturen 
var de inte pionjärer inom poesin: Pope hade vältaligt 
gjort det, och Pope hade också före Coleridge hyllat enhe
ten i tillvarons mångfald. Skiljelinjen mellan klassiskt och 
romantiskt är som bekant inte knivskarp.

Som helhet har behandlingen mycket stora förtjänster 
som en sund och på imponerande jämförelsematerial byg
gande översikt, obesmittad av kritiskt originalitetsjäkt. 
Gemensamhetsföreteelsema utgör dess fasta stomme, 
men författarna gör också de ofrånkomliga distinktionerna 
mellan de olika diktarpersonligheterna, och inte minst 
mellan den äldre och den yngre generationen. Byron -  den 
för övrigt i det romantiska sammanhanget städse svårin- 
passade -  Shelley och Keats dog ju alla unga, vilket 
verkligen inte går att bortse från i en jämförelse av livs- 
tron mellan dem och den äldre generationen. Det frap
perar ofta hur tanklöst även insiktsfulla kritiker försöker

konstruera fram något absolut genomtänkt i mycket av 
Keats diktning -  Keats som dog då han var tjugofem år. 
Det är välgörande därför att i denna studie starkt tryck 
läggs på avsaknaden av tanke- och trosmässig självhäv
delse hos Keats, av det odogmatiska hos honom och av 
hans tro på »the chameleon poet» (framför allt Shake
speare), diktaren som är kapabel till opartisk inlevelse i 
högst olika individers liv.

Erik Frykman

Carl Jonas Love Almqvist: Sesemana. Utgiven (och för
sedd med inledning) av Per Mårtenson. Efterskrift av 
Folke Isaksson. Gidlunds. 1983.

Almqvists efterlämnade manuskript från landsflyktsåren 
Om svenska rim har betraktats med intresse och bävan av 
Almqvistforskningen. Med intresse naturligtvis, eftersom 
det är ett verk av en av våra största och fortfarande mest 
aktuella författare; med bävan, eftersom det inte bara är 
långt utan också fyllt av longörer. Det förvaras på Nordis
ka museet och består av 1 438 foliosidor, präntade med 
skön piktur i olikfärgat bläck. Det är -  som namnet säger -  
verkligen i stort sett en avhandling om rim och prosodi, 
och Almqvist exemplifierar hela tiden med egna nyskrivna 
dikter. Också detta sista, stora verk är inlemmat i Törn- 
rosfiktionen: det fingeras uppläst och diskuterat på Jakt
slottet i herr Hugos akademi, som vidgats betydligt sedan 
man en gång diskuterade Vad är penningen? och Europe
iska missnöjets grunder.

Den förste forskare som presenterade Om svenska rim 
var Albert Lysander i slutanmärkningarna till sin utgåva 
av Almqvists Valda skrifter I (1874). Han ägnar det en 
välvillig uppmärksamhet och talar om »de omfattande 
studier Almqvist nedlagt på detsamma, den stora möda 
dess utarbetande helt säkert kostat honom, de snillelekar 
han sätter i gång samt den sprittande liflighet i stil och 
vers-exempel, som sjuttioåringen fortfarande visar sig i 
stånd att hålla vid makt» (Valda skrifter I, s. 472). -  I sin 
stora monografi från 1878 ger Lysander en strävare be
dömning; arbetets »vidlyftiga, tröttande, aldrig rätt till
fredsställande lärdom, göra henne -  trots alla glans
punkter och förtjenster -  i det hela opraktisk och onjut
bar» (s. 397). - 1 uppsatsen »De siste aftnarne på Jagtslot- 
tet eller Almqvists ‘saguverk’ Svenska Rim» i kalendern 
Svea 1879 ger Lysander slutligen en mera konkret och 
exemplifierande redogörelse för Om svenska rim och för 
Jaktslottskretsens verksamhet.

Harald Wieselgren behandlar verket jämte andra manu
skript från landsflyktsåren i »Herr Hugos Akademi» i 
Bilder och minnen 1889. Dikterna eller »versmakeripro- 
duktema» karakteriserar han som »mer eller mindre kons
tiga ordfogningar i viss meter och versbyggnad. Någon 
gång skiner ett melankoliskt drag igenom, sällan om nå
gonsin synes den ringaste skaldeflägt, någon gång träffas 
deremot en lustig vändning. Men hela rimmeriet bär prä
gel af tråkighet, i hvilken de lärda digressionema om de 
mest oväntade ämnen bringa omvexling» {Bilder och min
nen, s. 347).

Den förste som närmare satte sig in i Almqvists syn
punkter på rim och rytm var Ruben G:son Berg i uppsåt-
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sen »Ur Almqvists ‘Om svenska rim’» i Språk och stil 
1905. Berg diskuterar inslag i Almqvists poesi, som han 
finner i flera avseenden vara förbluffande moderna. I sitt 
stora och betydelsefulla arbete C. J. L. Almquist i lands
flykten 1851-1866 (1928) ger Berg en överblick av förfat
tarskapet i landsflykten och menar, att Om svenska rim 
innehåller åtskilliga synpunkter på rim och vers, som är 
värdefulla och intressanta; »där saknas varken goda iakt
tagelser, träffande uttryck eller nya uppdaganden» (C. J. 
L. Almquist i landsflykten 1851-1866, s. 408). Däremot 
finner Berg dikterna i det stora avsnittet Sesemana miss
lyckade: »Några av de första styckena äro icke oävna 
prov på vad Almquist tänkt sig, men snart har denna 
rimning blivit orimlig. Utan tillgång till svensk litteratur 
kunde han ju icke som i sin svenska språklära illustrera 
sina regler ur den svenska litteraturen utan måste uppfin
na, men den metod han valde ledde till en intresselös och 
meninglös ordhopning med rim» (a. a. s. 419).

Avsnitt ur Om svenska rim har vidare behandlats av 
Karin Westman Berg i »Om Sabme jag sjunga vill en 
sång» (iStudier tillägnade Gunnar Tideström 1966) och av 
Lennart Kjellberg i »Polonica i C. J. L. Almqvists Om 
svenska rim» (Uppsala Slavic Papers 1983).

Mest känt har väl verket blivit genom ett par urvalsedi
tioner, som gjorts av Erik Gamby -  C. J. L. Almqvist, 
Dikter i landsflykt, 1956 -  och Folke Isaksson -  C. J. L. 
Almqvist, Armodets son, 1972..

I Törnrosens diktare, den rike och den fattige (1966) 
summerar Henry Olsson på ett par sidor landsflyktsdik- 
tema, vars stämningsregister »är nästan outtömligt, 
sträcker sig från besk galghumor och absurdistisk grimas 
till ett övergivet barns plötsliga snyftning». Men, tillägger 
han, »de betydelsefulla poemen är endast en droppe i 
havet i den oceanlika avhandlingen Om svenska rim -  och 
huvudsyftet med skriverierna var säkerligen att döva den 
egna malande oron» (Törnrosens diktare, s. 201).

Nu har Per Mårtenson, nordist som håller på med en 
avhandling om Om svenska rim, ur detta verk givit ut det 
stora avsnittet Sesemana med samtliga dikter jämte delar 
av den kommenterande prosatexten under titeln C. J. L. 
Almqvist, Sesemana. I volymen ingår en inledning, »På 
rimmets purpurhav», av Per Mårtenson, och en efterskrift 
av Folke Isaksson, »Glöden under askberget».

Almqvists manuskript omfattade under avdelningen Se
semana ursprungligen 576 (24x24) dikter, men en lakun i 
handskriften gör att 11 dikter saknas. Det är ändå en 
mycket omfattande samling dikter, som nu presenteras. 
Gambys utgåva omfattade 65 dikter och Isakssons 34; vi 
har alltså nu fått ett tillskott om närmare 500 dikter av 
Almqvist, dikter som tidigare inte varit kända utanför en 
mycket snäv krets av forskare.

Som Per Mårtenson framhåller utgör Sesemana bara en 
mindre del av Om svenska rim. Titeln »Sesemana» kom
mer av den gamle matematikern, poeten och pekoralisten 
Hans Jacob Seseman (1751-1819), som Almqvist troligen 
känt till från sina Uppsalaår. Det är i den förres mun 
dikterna i detta avsnitt är lagda, och det är alltså fråga om 
rolldikter. Almqvist har på detta sätt skaffat sig ytterligare 
ett språkrör eller en mask att lägga till de tidigare : herr 
Hugo, Richard Furumo och tant Eleonora. Det visar sig 
att konseljen på Jaktslottet beslutar hylla Sesemans minne 
genom att skapa ett »diktat verk av rimmad poesi -  ‘af och 
från Seseman’ -  dock, förstås, enligt kravet att inte citera

befintliga skalder, utan ‘en enda rad, som i verkligheten 
förskrifver sig från Sesemans egna penna eller mun’» 
(inledn. s. 23). Det är statsrådet i svenska som fingeras 
improvisera Sesemandiktema. En betydande person sak
nas, nämligen Richard Furumo -  och man kan lugnt säga, 
att det är herr Hugo med sin omständliga, Ormusartade 
blick på världen och hans allt större stab av statsråd och 
medhjälpare, som dominerar både Sesemana och Om 
svenska rim över huvud taget. Men -  som Per Mårtenson 
framhåller (s. 19) -  det är onekligen anmärkningsvärt, att 
den annars tämligen reaktionäre gamle hovmarskalken 
låter inte mindre än fyra kvinnor få plats i konseljen.

Sesemana är indelad i 24 rapsodier eller spel efter 
mönster av Iliaden eller av Schi King (= kinesisk diktsam
ling), och vaije rapsodi omfattar 24 sånger eller dikter 
vederbörligen kommenterade. I kommentarerna på Jakt
slottet dominerar herr Hugo med böjelse för digressioner 
och etymologiska frågor och en stil med kärlek till mång
ordighet och upprepningar. Det är drag, som tidigare ka
rakteriserat herr Hugo, men som förstärkts mer och mer 
under Amerikaåren. Den gode herr Hugo får med andra 
ord en allt starkare dragning till radoterie, ett av Almqvist 
omhuldat uttryck, som här närmast kan översättas med 
pladder.

Kommentarerna medtages ytterst sällan i Per Mårten
sons utgåva, vilket ur många synpunkter är att beklaga, 
men som å andra sidan är begripligt med tanke på det 
oftast ökentorra innehållet, som klätts i en motsvarande, 
oändlig stil.

Också själva huvudsaken i denna nya edition, dikterna, 
är på många sätt prövande. Man har talat om guldkorn i en 
sandöken eller -  som Folke Isaksson -  om glöden under 
askberget. De flesta gör ett ansträngt, poänglöst intryck. 
»Kanske kan man uppfatta dessa ansträngda skämtsam
heter på rim både som ett tidsfördriv och ett slags språk- 
lig-litterär motionsgymnastik. Ett försök att tänja och 
mjuka upp lederna i ett språk som på grund av bristen på 
användning börjat att stelna till» (Folke Isaksson, s. 303).

Hur kom det sig då, att Seseman fick spela denna 
betydande roll i Almqvists Om svenska riml

Mårtensson framhåller, att Almqvist säkert stött på Se
seman (död 1819) under sin studietid i Uppsala, där denne 
var ett känt original. Vidare hade Fredrik Cederborgh i 
Grefve Jacques Pancrace von Himmel och Jord låtit Sese
mans namn figurera i samband med en (fiktiv) disputation 
De versificationis Suecanae vitiis (Om brister i den svens
ka versbildningen). Dessutom bör tilläggas, att C. F. 
Dahlgren -  som Arne Bergstrand noterat -  1838 besjöng 
Seseman i sin kalender Jungfrun i det gröna. Det är en 
rätt omfångsrik dikt på vers och prosa med insprängda 
kommentarer, och Dahlgren både citerar och parafraserar 
Seseman. Dahlgrens beskrivning av Sesemans utseende 
sammanfaller nära med den beskrivning Almqvist ger i 
Om svenska rim.

Almqvist har både som matematiker och poet haft an
ledning erinra sig Seseman i båda dessa roller. I sina 
aritmetiska och geometriska läroböcker från 1830-talets 
böljan nämner Almqvist visserligen inte Sesemans arbe
ten, men han bör rimligtvis ha känt till dem. I sin journa
listik nämner Almqvist åtminstone två gånger Sesemans 
namn och karakteriserar honom ena gången som matema
tiker (AB 5/12 1848) och andra gången som pekoralist (AB 
22/2 1849).
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Seseman var alltså inte helt bortglömd på 1830- och 
1840-talen, varken av Almqvist eller hans krets. För öv
rigt gav Hanselli ut Sesemans Brudskrifter, med mera i en 
ny och tillökad upplaga 1858.

Som tidigare nämnts är dikterna i Sesemana rolldikter, 
d. v. s. de är lagda i Sesemans mun. Men det är naturligt
vis inte tu tal om att vi bakom den Sesemanska masken 
möter Almqvists minnen och längtan, känslor och utbrott. 
Erik Gamby menar t. o. m. att dikterna därför »ger en 
naknare och sannare bild av Almqvist än några andra 
källor» (Dikter i landsflykt, s. 19).

Som Folke Isaksson understryker talas i dikterna myc
ket om mat. De berömda raderna om krusbären -  »Blott 
Sverge svenska krusbär har» -  tyder ju på en längtan efter 
smaksensationer som hör Sverige till. I brev till dottern 
8/7 1854 talar Almqvist längtansfullt om det svenska 
kosthållet: »jag får aldrig mer någon supanmat af värde 
(dessa ståtliga, uppfriskande bärsoppor, ölsupor, hafvre- 
soppor, njuponsoppor, vällingar, ärter och 1 000 andra, 
som vår goda Mamma så väl vet att anrätta!) -  allt sådant 
står nu för mig blott som en aflägsen fantasi, såsom nå
gonting hvarom man läser i Homerus» {Brev, s. 255). Och 
i Sesemana möter vi mycket riktigt både ölost, vattsoppa 
och havresoppa. Omnämnandet av den sista ominösa mat
rätten ser f. ö. Isaksson som »åtminstone ett halvt indici
um på att han [Almqvist] inte var skyldig till något gift- 
mordsförsök» (s. 306), men det är förvisso att ta till i 
överkant!

Spenat, palt, paltbröd, sik, strömming, lax, kräftor, 
kabeljo och knäckebröd är några bland de många svenska 
maträtter som ger doft åt Sesemana. Almqvist gör dess
utom ystra och absurda språkliga nyskapelser som »fru- 
kostligheter», »middagsaktigheter» och »aftonvardsnarr- 
aktigheter» (s. 255). I sammanhanget vill jag också fram
hålla Almqvists lätt vanvettiga tanke att ersätta ålar med 
ormar och att framställa en läcker ormsallad (s. 208). Det 
är en absurd tanke, som kommer åtminstone underteck
nad att associera till Falstaff, fakir, En hvar sin egen 
gentleman, där veckomatsedeln bl. a. upptar kokt hugg
orm.

En vemodig dikt, som både Mårtenson och Isaksson 
framhåller och tolkar biografiskt är dikten »Var morgon 
underst bittida i dagningen» (s. 280f.), som skildrar den 
trötte och hunsade mannen med sin tunga torgkorg på 
armen. Korgens tunga innehåll av grönsaker, charkuteri- 
varor, fisk och frukt registreras i detalj, och i det avseen
det anknyter dikten till Sesemanas matvarukataloger. 
Mendikten har också ett omkväde, som ger den ett drag av 
galghumor och lekfullhet. Omkvädet lyder nämligen: 
»Men jag vet att Korgen är tung» och detta måste alludera 
på det bekanta omkvädet i medeltidsballaden »Den berg- 
tagna», som lyder: »Men jag vet att sorgen är tung». -  Så 
har ekon från Geijers och Afzelius’ Svenska folkvisor, som 
vi möter i Almqvists tidiga diktning -  i Amorina sjunger 
Johannes »Sven i Rosengård» -  trängt sig på den gamle 
diktaren i landsflykten.

Andra litterära allusioner finns; till Tegnérs Epilog 1820 
visar onekligen dessa rader:

»Det grumligt tänkta ock det grumligt sagda bliver: 
är tanken klar, hon även orden klara giver».
Den sanningen själv Esaias åt oss skriver / . . . /

(s. 282)

Ett antal utländska diktare från Homeros och Horatius 
till Hoffmann och Hugo passerar också revy.

Döden är ofta närvarande i Sesemandiktema. Döden 
genom vatten är ett känt motiv i Almqvists tidigare dikt
ning; det kanske mest kända exemplet är hans songe »Den 
drunknade simmerskan». I Sesemana finns den bittra dik
ten »Var finns en sjö, där man i frid och lugn kan drunk
na», där den extatiska stämningen i songen ersatts av en 
cyniskt spörjande stämning. Finns det någon sjö utan lik 
och självdöda fiskar? I så fall längtar diktjaget dit i för
hoppning att finna himlen i dess vatten. Självmordet som 
möjlighet berörs flera gånger -  inte bara vatten utan också 
rep och kniv vinkar.

Men döden ses också med galghumor och resignation, i 
samband med mötena med lejonet (s. 105) eller med björ
nen:

Möter oss en Björn på denna stråt 
för att äta opp oss här som som vandra, 
låt det likväl ske förutan låt, 
klagan, tvist, försvar, rumor och gråt: 
ätoms upp i sällskap med varandra!
Ty vad båtar motståndsbråk till slut?
Att det är ett helvete, det visste vi förut.

(s. 156)

Än starkare annoteras det absurt komiska i de båda 
epitafiema; i det första säges om Seseman:

/ . . . /  hans Vers gick allihop på vers, försann.
Han var till kroppen stor, 
dock ännu större var hans själ, 
och allrastörst hans skor.
Han levde understundom väl 

nog
och svälte ej komplett ihjäl förrän han dog.

(s. 241)

Enligt det andra skall på den ypperliga stenen stå skri
vet:

»Han dog anno mundi, i går, eller morgon allrasom senast»

(s. 288)

Dödstankama, ensamheten och bitterheten tränger sig på, 
men de balanseras som ovan ofta av lekfullhet och till 
synes oberördhet. Men där finns också en dödslängtan, 
som tar sig uttryck i förtröstansfulla ord av stor naiv 
skönhet som i den avslutande diktens rader:

Hur har du ej smyckat för mig min äng? och gjort mina 
hagar sköna?
För min del är jag själv blott ett för foder mejat 
och avslaget hö:
Och därföre nu -  när helst Du tycker, O min gode Fader! 
-  så vill jag dö!

(s. 298)

Vegetationsmetaforiken i ovanstående rader har en 
motsvarighet tidigare i Sesemana; bilden är där mer kort
fattad och strävare och tycks mig förena dödsskräck och 
dödslängtan. Den står i en dikt om ett levnadslopp som 
slutar med raderna:

Gud nu sade: »du är mogen, 
kom hit upp till mig på logen.»

(s. 188)
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Per Mårtensons textbehandling är sorgfällig och hans 
insiktsfulla inledning jämte Folke Isakssons engagerade 
efterskrift ramar in och förtydligar Almqvists märkliga 
textmassa. Per Mårtenson redogör också för Almqvists 
brydsamma situation de sista åren i Sverige. Han fram
håller med rätta, att Almqvists ekonomiska ställning var 
eländig och understryker att staten ingenting hade att 
erbjuda en av sina snillrikaste män annat än en lågavlönad 
prästbefattning. Men han nämner inte Hiertas generösa 
insats: denne gav dock Almqvist en garanterad avlöning 
om 2.000 rdr om året, vilket var en mycket stor summa. 
Almqvist saknade inte vänner och hjälpare, även om utfal
let blev katastrofalt.

När det gäller själva texten Om svenska rim saknar man 
naturligtvis mängder av kommentarer och upplysningar -  
inte minst om de namn och företeelser Almqvist nämner i 
dikter och kommentarer. Vilka namn ur Almqvists för
flutna dyker upp -  och varför? Men det viktiga är att 
texten gjorts tillgänglig i den utsträckning som skett. Man 
kan säga, att liksom det inte »sätts någon punkt vid den 
sista sidan av det väldiga rådsprotokollet« på Jaktslottet 
(s. 26), så återstår också en oändlig mängd frågor att 
besvara för Per Mårtenson och andra forskare rörande 
Almqvists egendomliga ålderdoms verk. Allt enligt mästa
rens eget recept i Dialog om sättet att sluta stycken: 
verket »blir oupphörligt mer och mer färdigt genom lä- 
same».

Bertil Romberg
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Namn som Hugo Friedrich, Erich Auerbach, Ernst Ro
bert Curtius och Leo Spitzer illustrerar att tysk romanistik 
under 1900-talet lockat till sig en rad internationellt bety
delsefulla forskare. En del moderna arbeten av skiftande 
inriktning -  några studier av enskilda författarskap, en 
genre-genomgång och en konferensrapport -  kan måhända 
ge en representativ överblick rörande vad som idag sker 
på fältet.

Med tanke på tysk grundlighet och förkärlek för sys
tembyggen kan det inte förvåna att Zolas och Balzacs 
monumentala romansviter i särskilt hög grad tycks ha

dragit till sig intresset. Hans Ulrich Gumbrechts under
sökning av Zolas krönika kring släkten Rougon-Macquart, 
liksom Peter Müllers försök att fånga hela författarskapet, 
har av titlarna att döma närbesläktade syften. Den förre 
vill ringa in Zolas »historiska kontext», den senare talar 
om diktarens plats i sin samtids spänningsfält. De metoder 
de utnyttjar, och de resultat de anser sig nå, är detta till 
trots helt olikartade, även om man kan peka på några 
beröringspunkter.

Gumbrecht säger sig ha för avsikt att tolka Zola, enligt 
en av UNESCO utförd enkät 1800-talets idag i särklass 
mest läste författare, mot bakgrund av dennes »histori
schen Produktionsbedingungen» (s. 7 not). Såväl marxis
tiska som borgerliga kritiker har haft en benägenhet att 
avfarda Zola såsom en andra rangens diktare, de förra 
därför att Zolas medlidande med de undertryckta inte tog 
steget över till aktiv kamp för förbättrande av deras vill
kor, de senare utifrån åsikten att texternas dokumentära 
prägel skadade deras konstnärliga halt. Zola läses idag 
som en underhållningsförfattare, och kritiken har underlå
tit att sätta hans verk i relation till den förklaring av 
verkligheten som behärskade hans samtid, utan i stället 
läst honom utifrån den egna epokens vetande och speci
fika hållning till litteraturen. Med sin tunna men snårigt 
skrivna avhandling vill Gumbrecht korrigera detta miss
förhållande.

Hans studie inleds med en skiss av de epistemologiska 
förutsättningarna för författarskapet, dvs. den syn på mil
jön, historien och människan som dominerade Zolas ske
de. En förändrad syn på tiden, en ny tidsupplevelse som 
ger dubbla perspektiv på omvärlden -  ett synkroniskt och 
ett diakroniskt -  utpekas som en central begivenhet i den 
nya tolkningen av verkligheten, såväl den inre (biologin) 
som den yttre (sociologin). Inom båda disciplinerna kan 
man därtill urskilja en positivistisk respektive en inte 
längre religiöst orienterad metafysisk attityd, den senare 
representerad av Taine och Comte på sociologins falt, av 
Bernard och Darwin på biologins, vilka samtliga söker 
mer generella förklaringar till fenomenen.

Efter en inledande period, då diktaren skattade åt den 
borgerliga publikens smak och gav sina romaner en tera
peutisk, eskapistisk funktion, där de lidanden kapitalis
mens framväxt gav upphov till i en allt mer ödslig och 
slumbetonad stadsmiljö lämnades obeaktade, kom han 
slutligen till insikt om sin egentliga uppgift, »nämlich der 
Umsetzung wissenschaftlicher ErfahrungsSchemata des 
19. Jahrhunderts in einen neuen Typ des Romans» (s. 24). 
Med Thérése Raquin (1867) övergav han den av läsekret
sen uppskattade fiktiva moralberättelsen för att ägna sig åt 
en social skildring byggd på positivistiska principer.

Huvuddelen av Gumbrechts undersökning ägnas två 
problemkretsar -  ett mer övergripande, ett mer begränsat. 
Thérése Raquin präglas av ett synkroniskt, positivistiskt 
perspektiv, där den sociala omgivningens inverkan på 
individen står i fokus. I Rougon-Macquart-sviten tillkom
mer ett diakroniskt, metafysiskt betraktelsesätt, vilket 
härleder personernas psykiska dispositioner ur deras arvs
massa. Denna dubbla determinering framgår redan av 
krönikans undertitel -  »histoire naturelle et sociale». Zo
las beundransvärda ambitioner medförde samtidigt svårig
heter vad släkthistorien beträffar, där en spänning mellan 
de olika perspektiven, mellan de tjugo delarna betraktade 
som fristående enheter och verket som helhet, mellan




