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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

Hans Ulrich Gumbrecht: Zola im historischen Kontext. 
Für eine neue Lektüre des Rougon-Macquart-Zyklus. Wil
helm Fink Verlag. München 1978.

Peter Müller: Emile Zola -  der Autor im Spannungsfeld 
seiner Epoche. Apologie, Gesellschaftskritik und soziales 
Sendungsbewusstsein in seinem Denken und literarischen 
Werk. Romanistische Abhandlungen Band 3. J. B. Metz- 
lersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1981.

Winfried Engler: Geschichte des französischen Romans. 
Von den Anfängen bis Marcel Proust. Alfred Kröner 
Verlag. Taschenausgabe Band 346. Stuttgart 1982.

Hans Ulrich Gumbrecht -  Karlheinz Stierle -  Rainer 
Waming (Hrsg.): Honoré de Balzac. Uni-Taschenbücher 
977. Wilhelm Fink Verlag. München 1980.

Hermann H. Wetzel: Rimbauds Dichtung. Ein Versuch, 
»die rauhe Wirklichkeit zu umarmen». Romanistische Ab
handlungen Band 4. J. B. Metzlersche Verlagsbuchhand
lung. Stuttgart 1985.

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



släktens enskilda medlemmar och släkten som en organisk 
summa av de i den ingående individerna, är klart förnim
bar. Endast genom Zolas egna kommentarer, ej i verkets 
konstnärliga utformning, blir en diakronisk uppfattning av 
cykeln möjlig. Mångfalden av intentioner -  vilkas fram
växt Gumbrecht spårar i ett försök att rekonstruera de 
arbetsfaser som avlöste varandra i Zolas förberedelser för 
sin familjeskildring -  medförde att sviten förlorade sin 
homogenitet och blev ett splittrat storverk, något Gum
brecht till en del vill beskylla tidens vetenskapsdebatt för 
att ha åstadkommit genom sin livliga och motsägelsefulla 
karaktär.

Zolas romanserie, som utkom 1871-1893, behandlar pe
rioden 1851-1874, alltså i stort sett det andra kejsardömets 
epok. Gumbrecht föreslår nu en läsning av verket utifrån 
fyra övergripande strukturer, där samtliga Zolas motstri
diga intentioner finns representerade, och som har sin 
utgångspunkt i den vetenskapliga uppfattning av verklig
heten han tidigare presenterat:

1) En diakronisk tolkning av kejsardömet (släkten) utifrån 
ett pessimistiskt-biologiskt perspektiv, där begäret och 
lidelsen (den dåliga arvsmassan) ses som typiska för 
epoken (släkten), och karakteriserar den som en deka- 
densföreteelse.

2) En diakronisk tolkning av kejsardömet utifrån ett opti- 
mistiskt-sociologiskt perspektiv som tar fasta på den 
vid denna tid påbörjade demokratiseringsprocessen.

Till dessa läsningar, där texternas karaktär av positivis- 
tiskt gestaltad tidsskildring och släkthistoria står i förgrun
den, vill Gumbrecht, om jag förstått honom rätt, foga 
ytterligare två, som framhäver ett historiefilosofiskt-me- 
tafysiskt perspektiv:

3) En diakronisk-biologisk tolkning, där kejsardömets fall 
ses som inledningen till en lyckligare epok, och illustre
rar hur livet växer fram ur döden, en process som 
formuleras med bilder hämtade ur Bibeln.

4) En diakronisk-sociologisk tolkning, där det nya, kom
mande skedet blir ett löfte om mer lycka och bättre 
livsvillkor för allt fler grupper i samhället.

Den snävt biologiska, person- och familjeinriktade 
strukturen har förbindelser med den epokala och spekula
tiva. Det begär Nanas kropp uppväcker hos männen är ett 
uttryck för den lidelse som sägs behärska perioden. Tack 
vare sina fysiska företräden avancerar hon emellertid ock
så socialt (läsning 1 och 2). Hennes död sammanfaller 
därtill med det krigsutbrott som inleder kejsardömets un
dergång (läsning 3 och 4). På samma sätt blir födelsen av 
Dr Pascals barn i det avslutande bandet ett vittnesbörd på 
privatplanet om den ljusnande framtid som förmodas ta 
gestalt även på den offentliga, sociala scenen.

Det andra problemområde Gumbrecht diskuterar rör 
metaforiken hos Zola. Han vill visa att författaren med 
denna teknik, i synnerhet medelst djurmetaforema, för
söker illustrera tanken på människans samtidiga beroende 
av yttre (den sociala miljön) och inre (arvsmassan) fakto
rer. På den enskilda romanens plan kan Zola lyckas i sitt 
uppsåt, men vad beträffar serien och släkten som helheter 
är sambandet mellan de olika delarna, liksom de kronolo
giska och kausala förbindelserna mellan olika levnadshis- 
torier, alltför vagt gestaltade för att föreställningen skall 
kunna förmedlas till och övertyga läsaren. En narrativ 
diakroni har artikulerats endast i de enskilda biografierna,
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men har inte förkroppsligats som en familjehistorien om
slutande, överordnad idé. Här finner Gumbrecht huvud
skälet till att Zolas texter lästs som en synkronisk fram
ställning av andra kejsardömets samhälle, medan de dia
kroniska läsarterna, Zolas främsta angelägenhet, hamnat i 
skymundan. -  I detta avsnitt närmar sig Gumbrecht i 
större utsträckning romanerna, och vad han har att säga 
om metaforiken i Le ventre de Paris (1873), L ’assommoir 
(1877), Germinal (1885) m.fl. verk får därmed större 
tyngd och blir lättare att följa än framställningen i övrigt.

Gumbrecht nalkas Zolas opus från en rad riktningar. 
Den vetenskapshistoriska inledningen hämtar terminolo
gin från Michel Foucault, Greimas’ narrativa grammatik 
bidrar med begrepp, men också lätt gammaldags biogra
fiska inslag ges utrymme, liksom en avslutande kort re- 
ceptionshistorik, begränsad till kritiker av följetongs- 
genren.

Peter Müllers Zola-bok är mindre spekulativ och yvig i 
terminologin, och inte så splittrad i sin metodiska upplägg
ning. Det är en ypperlig, klart skriven och logiskt stringent 
avhandling, som därtill har förtjänsten att presentera och 
diskutera åtskilliga av Zola-forskningens väsentligare pro
blemställningar och stridsfrågor. Han attackerar inled
ningsvis två »interpretationsstereotypier», dels föreställ
ningen att Zolas intresse för vetenskap och estetisk teori
bildning skadat hans konstnärskap (en bedömning som 
även vidrördes av Gumbrecht), dels tanken att diktarens 
verk inte ger uttryck åt en sammanhängande »vision du 
monde». Klyftan mellan Rougon-Macquart-sviten å ena 
sidan, serierna Les trois villes (1894-98) och Les quatre 
évangiles (1899-1902) å den andra, har ansetts tyda på en 
djupgående andlig förändring hos upphovsmannen. Med 
hjälp av en »semiotisch orientierten Personenanalyse» (s.
5) vill Müller dock visa att båda tolkningsfalangema för
biser väsentliga fakta. Zolas tänkande fram till 1866 visar 
visserligen spår av sinsemellan motstridiga impulser från 
en romantisk respektive tekniskt-vetenskaplig tradition, 
men därefter bildar det en harmonisk syntes av föreställ
ningar som rör sig över politikens, vetenskapens och 
konstens områden, och äger därtill en frapperande kon
stans.

För att kartlägga Zolas tankevärld går Müller igenom de 
tidningsartiklar denne författade mellan 1870 och 1900, 
vilka samtliga har en tendentiös, polemisk inriktning. I 
opposition till äldre forskare understryker Müller att Zola 
finner positiva och negativa idéer inom alla politiska grup
peringar, hos republikaner såväl som hos monarkister, 
och att han kräver en politik i hela nationens intresse och i 
allmännyttans tjänst. Han blir en kritisk, partilös observa
tör. En effektiv politik fordrar nu användningen av veten
skapliga metoder, och den politiska moral Zola predikar 
bygger på honnörsord som humanism, solidaritet och pat
riotism, den senare på gränsen till en aggressiv nationa
lism med anspråk på en ledarroll för Frankrike i förhållan
de till övriga europeiska nationer. Dessa principer och 
värderingar upprätthåller Zola genom hela sitt journalis
tiska författarskap.

Han formulerar identiska krav på obundenhet från par
tier och frihet från klassintressen för konstnärens vidkom
mande. Även denne skall ställa sina krafter till allmännyt
tans förfogande och bli en nationens lärare. Dessa redan i 
Le roman expérimental (1880) framförda tankegångar hål
ler Zola sedan fast vid.

Förklaringen till den enhet Zolas spekulationer uppvisar
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ligger enligt Müller i att han försöker använda vetenskap
liga principer på skilda fält, och därmed göra ett veten
skapligt betraktelsesätt mer allmängiltigt. De estetiska 
traktaterna representerar således inte en avvikande, bisarr 
linje i hans föreställningsvärld, vilket hävdats av åtskilliga 
forskare.

I ett intressant avsnitt gör Müller en utflykt till det idé- 
och vetenskapshistoriska området, och visar på Zolas 
förbindelser med upplysningens rationalism, samt pekar 
på paralleller med två av föregångarna till senkapitalis
mens teknokratiska medvetande -  Saint-Simon och 
Auguste Comte. Den senares tänkande har inte bara varit 
av betydelse för Zolas vetenskapsteoretiska åsikter, utan 
även spelat en roll inom den politiska och estetiska sfären.

I avhandlingens senare del lämnar Müller Zolas teore
tiska och polemiska skrifter och försöker i stället spåra 
nedslag av den ur dessa publikationer extraherade vi
sionen i romanerna. I anslutning till Philippe Hamons 
analysmodell i Pour un statut sémiologique du person
nage tolkar han hjälteporträtten i fyra romaner, och visar 
hur Zola med hjälp av dessa gestalter och deras utform
ning attackerar den borgerliga ideologin och försöker er
sätta den med ett teknokratiskt tänkande. Den i borgerlig
hetens ögon negative hjälten har egenskaper som för Zola 
är förebildliga, och förkroppsligar därför viktiga element i 
hans livs- och världsåskådning. I Uassommoir kritiseras 
arbetarklassens undermåliga levnadsförhållanden. Genom 
att i romanens inledning framställa Gervaise som en med 
borgerlighetens mått mätt proletär idealtyp lockas den 
borgerlige läsaren att identifiera sig med henne. I sin 
utveckling kommer hon dock till sist att motsvara borger
lighetens vrångbild av proletären. Vaije skiftning i hennes 
nedåtgående öde motiveras emellertid noga, och framstår 
som oundvikligt. Genom att visa att Gervaises förfall inte 
förorsakas av hennes egna karaktärsegenskaper utan be
ror av faktorer i den miljö som omger henne, rycker Zola 
undan möjligheterna för den borgerliga publiken att mora
liskt förkasta henne. Samma vägran att läsa in en person
lig skuld till ett oblitt öde präglar porträttet av hennes 
make Coupeau. Arbetaren är alltså inte själv skuld till det 
elände i vilket han lever, och han äger inga möjligheter att 
förändra sina yttre levnadsomständigheter och därmed 
resa sig ur sin förnedring.

I fortsättningen diskuterar Müller Zolas kritik av out
härdliga arbetsförhållanden i Au bonheur des dames 
(1883) och i Travail (1901), samt angreppet i La débåcle 
(1892) på en mytproducerande fångenskap i det för
gångna, som förhindrar uppkomsten av ett stärkt natio
nellt självmedvetande. Varuhuset i den förstnämnda be
rättelsen blir en symbol för allmännyttan, och illustrerar 
intressegemenskapen mellan arbete och kapital. Det äger 
en utopisk dimension, och ger exempel på Zolas utveck
lingsoptimism och teknokratiska dröm om den framtida 
industriledare som skall garantera Frankrikes ekonomiska 
uppsving. I Travail är den teknokratiska utopin huvudsak, 
och texten är en ren tesroman med sin vädjan om klass
neutralitet som ett alternativ till såväl borgerligt som pro
letärt tänkande.

Vid sidan av sin huvudtes hinner Müller med att beröra 
Zolas utformning och bruk av metaforer, som han finner 
vara helt förenligt med och t. o. m. betingat av diktarens 
vetenskapliga anspråk, och härleda sig ur en materialistisk 
verklighetssyn och ett didaktiskt syfte. Tidvis anlägger 
Müller också ett socialhistoriskt perspektiv och upplyser

om samtida politisk och ekonomisk debatt, vilket är ound
gängligt med tanke på att han vill betona romanernas 
karaktär av aktuell samtidskritik lika mycket som deras 
funktion som historisk krönika.

Zola får av naturliga skäl stort utrymme även i Winfried 
Englers översikt av den franska romanens historia. En
dast partierna om Stendhal och Balzac är av bredare 
omfång. Den drygt fyrahundra sidor långa historiken utgår 
från 1100-talets mitt med dess »chanson de geste» och 
»roman antique». I smärre avsnitt tecknas så märkeshän
delser i fransk romankonst intill renässansens dagar, 
ibland i form av en genomgång av subgenrer (äventyrs- 
och ödesroman, djurberättelse), ibland koncentrerat till 
enskilda verk (Le roman de la rose; Jehan de Paris, roy 
de France) eller författarindivider (Chrétien de Troyes, 
Antoine de La Sale). Som väntat ägnas åtskillig uppmärk
samhet åt floran av genrebeteckningar -  »conte», »es- 
toire», »dit», »roumans» etc. Mängden av berättarformer 
upptar Englers intresse även i fortsättningen, och han 
lägger stor vikt vid att följa hur olika tidsskeden fram
bringar nya varianter: renässansens känslosamma roman, 
1600-talets reselitteratur, heroiskt-galanta prosa och »ro
man comique». Diskussioner av termfrågor och periodi- 
seringsproblem liksom litteraturteoretiska överväganden 
beledsagar den fortlöpande kronologiska presentationen.

Det är överhuvud ägnat att förvåna att så mycket fått 
plats mellan bokpärmarna. Författaren tycks i teoretiskt 
hänseende närmast vara hermeneutiker av Hans Robert 
Jauss’ skola, men det ger knappast någon större slagsida 
åt uppläggningen. Resonemang av receptionskaraktär 
blandas med mer välbekanta inslag såsom bakgrundsteck- 
ningar av de viktigaste historiska begivenheterna och so
ciala förändringarna under skilda epoker, idéhistoriskt- 
filosofiska utblickar, där den estetiska debatten självfallet 
står i förgrunden (t. ex. 1800-talets realismdiskussion och 
dess förutsättningar), kortfattade biografiska upplysningar 
och föredömligt strama innehållsreferat. Inte ens populär
litteraturen glöms bort, och ibland sker utvikningar till 
filmens och teaterns medier. Även om perspektivet är 
nationellt breddas det emellanåt genom komparationer 
med författare från andra språkområden, eller via försök 
att illustrera de behandlade texternas status på ett interna
tionellt fält. Redogörelsen gör halt efter Proust, men i ett 
förord talar Engler om en planerad fortsättning, med bör
jan hos Gide.

Den kanske mest imponerande egenskapen hos översik
ten rör emellertid dess karaktär av både handbok och 
forskningsresumé. I den löpande texten förekommer ym
niga referenser, ömsom instämmande, ömsom avvisande, 
till de senaste decenniernas undersökningar och resultat 
på problemområdet. (En avslutande 30-sidig bibliografi 
med nära 900 titlar gör studien än mer användbar för den 
som vill söka sig vidare inom denna gren av fransk skön
litteratur.) Diskussionen förs med utnyttjande av den mest 
aktuella litteraturvetenskapliga terminologin. (Här talas 
om en intertextuell läsning av Antoine Furetiéres Le ro
man bourgeois från 1666, om den narrativa diskursen hos 
Mérimée, om språkkoden i Hugos Les misérables osv.) 
Till sina övriga förtjänster kan framställningen också lägga 
den att i förbigående ge en kort introduktionskurs i dagens 
teoretiska debatt.

En av de viktigaste händelserna i de senaste årens tyska 
Balzac-forskning tycks ha varit den konferens som ägde
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rum i oktober 1978 vid »Zentrum für Interdisziplinäre 
Forschung» vid Bielefelds universitet. Avsikten var att 
utifrån den nya metodmedvetenheten återerövra Balzac 
och hans texter inom modernismen, att öppna nya vägar 
till författarskapet, och inte bara se honom som en realis
mens klassiker och en historiskt orienterad observatör av 
1800-talets sociala verklighet.

De tretton uppsatser som samlats i Honoré de Balzac 
uppvisar ett brett spektrum av förhållningssätt till dikta
ren, och arbetar på en oftast hög abstraktionsnivå. Genre
teori och diskursanalys dominerar deltagarnas inlägg, där 
avsikten även varit att genom tolkningsresultaten finna 
brister i analysmodellerna. Rysk semiotik av Lotmanskt 
märke utnyttjas av Rainer Waming i en svårtillgänglig 
uppsats med ambitionen att bättre precisera vad Balzacs 
»realism» egentligen innebär än vad en mer naiv speg- 
lingsteori lyckats åstadkomma. Det är tveksamt om han 
har någon framgång, för i likhet med många andra skri
benter förefaller Waming ha sin primära uppmärksamhet 
riktad mot det teoretiska området, vilket fått till följd att 
Balzac alltför ofta reduceras till blott en förevändning för 
syrefattig spekulation. -  Charles Grivel erinrar t. ex. om 
att Balzacs verk, då de sysslar med personbeskrivningar, 
ofta hänvisar explicit till Lavaters fysionomiska teorier. 
Förhållandet ger honom anledning att -  utifrån tanken att 
ansiktet är en tablå av tecken -  utarbeta en »Semiotik der 
Gesichtsdarstellung» (s. 103), som sedan tillämpas på Bal
zacs prosa.

Romanen Les paysans (1834) har i stigande utsträck
ning dragit forskningens blickar till sig. Balzac tar här 
avstånd från sina tidigare idéer om ett lantligt idealsam
hälle uppbyggt efter saint-simonistiska principer, och sa
tiriserar samtidigt den bukoliska litterära traditionen. I en 
läsvärd, till stor del komparativ studie undersöker Rein
hold R. Grimm bondeskildringen hos Balzac och hans 
samtida George Sand. Textstrategin i den förres bok vilar 
på »der Enttäuschung eines zunächst evozierten idylli
schen Erwartungshorizonts [----- ], auf dem durchgängigen
Angebot zweier Kodes zur Darstellung der ländlichen 
Gesellschaft, wobei es sich herausstellt, dass der erste 
nicht mehr geeignet ist, die ländliche Wirklichkeit an
gemessen darzustellen» (s. 151). Den inledningsvis skis
serade lantligt idylliska stämningen efterföljs nämligen av 
scener som illustrerar böndernas råhet, omoral och brist 
på kärlek. Grimms läsning av romanen får konsekvenser 
för de kritiker och forskare som i Lukåcs’ efterföljd vill se 
den som ett betecknande exempel på »realismens seger». 
Enligt Grimm uttrycker texten i lika hög grad ett avstånds
tagande från aristokratin, och det finns därför ingen anled
ning att för dess vidkommande konstruera en motsättning 
mellan den konservative privatmannen Balzac och den 
från alla fördomar befriade diktaren.

Bland volymens övriga bidrag kan nämnas Karlheinz 
Stierles studier av den narrativa strukturen hos Balzac. 
Han framhäver starkt den betydelse dramen och den mo
raliskt deskriptiva genren »tableau de Paris» -  med dess 
följetongsform, typ- och miljöstudier -  haft för fransman
nens sedekrönika, något Gumbrecht i sin ovan nämnda 
avhandling påpekat för Zolas vidkommande. Fran^oise 
van Rossum-Guyon och Wolf-Dieter Stempel utökar det 
redan digra antalet analyser av Balzacs deskriptiva tek
nik, medan Wolf-Dieter Lange ägnar sina mödor åt att 
frilägga en pastischens poetik och pröva dess tillämpbar- 
het på Balzacs Contes drolatiques (1832-37).

Lika oförfärat som Peter Müller angrep äldre Zola- 
forskning, lika avvisande ställer sig Hermann Wetzel 
gentemot en rad inslag i den traditionella läsningen och 
behandlingen av Rimbauds författarskap. Avhandlingens 
bakgrund är att söka i Hugo Friedrichs karakteristik av 
Rimbauds diktning i Die Struktur der modemen Lyrik, där 
det nedbrytande, kaotiska och verklighetsfrämmande be
tonades. För Wetzel utmärks lyriken dock snarast av 
spänningen mellan Rimbauds engagemang i verkligheten å 
ena sidan -  något hans politiska intressen och aktiviteter 
vittnar om -  klyftan mellan realitet och poesi å den andra, 
vilket väckte ambitionen att med ett okänt språks hjälp 
skapa nya, alternativa verkligheter. -  Rimbauds diktning 
kan inte heller delas in i en tillgänglig och en esoterisk fas, 
utan samma impuls till aktiv uppgörelse med verkligheten 
löper genom hela hans skapande gärning, som snarast 
utmärks av en ständigt reviderad syn på poesins funktio
ner och möjligheter.

Wetzels undersökning är kronologiskt uppbyggd och 
följer Rimbauds utveckling från epigonpoesin i Hugos och 
pamasspoetemas efterföljd till den slutliga insikten att 
lyrikens kommunikationsmöjligheter var uttömda. Upp
brottet från samtida L ’art-pour-l’art-ideal skedde via satir, 
parodi och karikatyr, genrer genom vilka författaren sam
tidigt kunde angripa poetiska och politiska motståndare 
och sociala brister.

Mot de avhandlingar rörande Rimbauds ceuvre som 
koncentrerat sig på att studera ett antal frilagda temata 
och motiv hävdar Wetzel nödvändigheten äv en forskning 
som inte rycker loss textelement ur deras kontextuella 
ram, och bygger upp en värld som inte återfinns hos 
upphovsmannen, och som därför kan te sig splittrad och 
gåtfull. Han kräver en analys som tar fasta på textuella 
helheter och undersöker förefintliga element på diktens 
samtliga språkliga nivåer, samspelet mellan dem, deras 
relation till vardagsspråket och det traditionellt givna poe
tiska idiomet. Närheten till Roman Jakobsons och Lot- 
mans rekommendationer är uppenbar, och resultatet blir 
också att de sena texternas skenbara karaktär av fritt, 
mystifierande och regellöst språkspel ersätts av insikten 
att de i stället söker skapa nya regler och former för 
kommunikation av tidigare oförmedlade erfarenheter.

Tre fjärdedelar av Wetzels bok -  närmare 150 tättryckta 
sidor -  består av ett pärlband av enskilda diktanalyser 
som illustrerar Rimbauds utveckling, mestadels utifrån ett 
strukturalistiskt perspektiv. Även den som ställer sig av
vaktande inför Wetzels huvudtes har åtskilligt att hämta i 
de observationer och läsförsök som presenteras. Det är 
också värdefullt att tonvikten för en gångs skull läggs vid 
tidiga texter från 1870/71, och att de redan så omskrivna 
paradnumren i Une saison en enfer och i llluminations 
inte tar allt utrymme i anspråk. Orsaken till valet av 
tolkningsobjekt är främst att det i Voyant-brevet formule
rade kravet på diktarens plikt att gå i närkamp med verk
ligheten och erkänna sitt sociala uppdrag, vilket enligt 
Wetzel ligger bakom de följande etapperna i Rimbauds 
diktning, nödvändiggör en omvärdering av den gängse 
synen på de äldre texternas karaktär av lärospån, och 
understryker att deras tidshistoriska och politiska tematik 
inte bör uppfattas som en ungdomlig förvillelse av föga 
betydelse för en helhetsbedömning av diktarens strävan.

Tysk romanistik uppvisar av de här behandlade böcker
na att döma en beundransvärd bredd. Mer traditionell 
forskning lever sida vid sida med undersökningar som
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utnyttjar de allra senaste metodiska landvinningarna och 
för en debatt på två fronter, dels genom att tillämpa de 
nya verktygen på äldre texter, dels genom att föra teori
debatten vidare. Mindre lyckat är kanske när båda ambi
tionerna förenas i samma studie. Resultaten är ändå impo
nerande. Arvet från de stora föregångarna har förvaltats 
väl.

Pär Hellström

Arne Melberg: Fördömda realister. Essäer om Ceder- 
borgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg. Norstedts 
(Panorama). Sthlm 1985.

Om några författare som genom sin realism fördömts av 
samtid eller eftervärld handlar Arne Melbergs nya bok. 
Boken diskuterar alltså det realismens problem som sys
selsatt Melberg ända sedan doktorsavhandlingen om Lars 
Ahlin, På väg från realismen (1973).

Arne Melberg utgav för några år sedan en disparat men 
stimulerande bok kallad Realitet och utopi. Utkast till en 
dialektisk förståelse av litteraturens roll i det borgerliga 
samhällets genombrott (1978). I spåren av bl. a. Alf Kjel- 
léns innehållsrika Sociala idéer och motiv hos svenska 
författare under 1830- och 1840-talen (D. 1-2, 1937-50) 
studerade Melberg här den svenska kapitalismens genom
brott och dess litterära uttryck under perioden 1830-50. 
Melberg tecknade bilden av »omvandlingssamhället» Sve
rige, där nya ekonomiska förhållanden visserligen möjlig
gör en ny individuell frihet genom liberalismens och me
delklassens frammarsch, lättnader i näringslagstifning 
m.m., men samtidigt inskränker individens rörelsefrihet 
genom »kapitaliseringen» av samhällslivet. Värdefullt i 
sammanhanget är påpekandet att begreppet medelklass 
vid denna tid syns ha utgjort en blandning av begreppen 
mellanklass och förmedlande klass. I de litterära analy
serna fokuserades Fredrika Bremer och C. J. L. Alm
qvist. Särskilt uppehöll sig Melberg vid de utopiska di
mensionerna i Almqvists författarskap åren kring 1840. 
Inspirerad av Jürgen Habermas offentlighetsteorier exem
plifierar Melberg hur Almqvist utvecklas från »inner
lighet» och »salongsoffentlighet» till beroende av en »bor
gerlig offentlighet», från privatsfär till cirkulationssfär. 
Metoden är textorienterad; materialet utgörs av välkända 
verk som Hinden, Det går an, Målaren, Herr Hugos 
Akademi och Tre fruar i Småland, men också av de mer 
förbisedda pjäserna Purpurgreven och Silkeshåren på Ha
galund. Däremot undviker Melberg, såvitt jag kunnat fin
na, konsekvent att utnyttja handskriftsmaterial. Realitet 
och utopi är rik på träffande iakttagelser och djärva teo
rier, men brister ofta i detaljarbete och hänvisningar till 
tidigare forskning.

I samma riktning som Realitet och utopi syftar Arne 
Melbergs nya bok, Fördömda realister. Essäer om Ceder- 
borgh, Almqvist, Benedictsson, Strindberg. Återigen rik
tas intresset mot 1800-talets samhälleliga förändringar och 
deras litterära yttringar. Som undertiteln visar har tidsper
spektivet vidgats; redan formatet (bara 104 s.) antyder 
emellertid att grundligheten minskat. Fördömda realister 
är dock en snärtigt skriven liten bok, vars klatschiga 
formuleringar skvallrar om att innehållet gått vägen över 
tidskriftsartiklar. Som framgår av förordet har en förlaga 
till Cederborghkapitlet således publicerats i Kris 23/24

1982, den avslutande komparationen mellan Benedictsson 
och Strindberg i Ord och Bild 2/3 1980, medan Alm- 
qvistessän följer upp idéer ur Realitet och utopi. För
dömda realister är emellertid ingen vanlig klippbok. I sitt 
förord antyder Melberg med vilka anspråk arbetet en gång 
inletts: »I denna bok bärgas spillrorna av det som kunde 
ha blivit en sorts -  och en ny sorts -  litteraturhistoria om 
svenskt 1800-tal. Den historien skulle ha böljat nånstans i 
romantiken och försökt att visa hur och när den moderna 
litterära texten uppkom och hur den i någon mening mot
svarade och gav formella och tematiska uttryck för ekono
misk kapitalisering, politisk demokratisering och mora
lisk, social och religiös modernisering.» (S. 7.) Som er
sättning ger Melberg nu några smakprov i Norstedts lov
värda Panoramaserie. Hur har han då löst denna populär
vetenskapliga uppgift?

Ambitionerna till en materialistisk samhällsanalys som 
präglade Realitet och utopi har tonats ner avsevärt i För
dömda realister. I stället för utmärkande drag i »omvand
lings samhället» söker Melberg nu fånga vad han kallar 
»moderniseringen», dvs. framväxten av de samhälleliga 
och estetiska drag som präglar vår egen tid. En viktig 
bakre gräns är statskuppens och tryckfrihetens år 1809, 
vilket (med övliga förbehåll) blir något av »tröskeln mel
lan gammalt och nytt i Sveriges historia» (s. 14). Melberg 
skildrar hur en ny litterär offentlighet spirar i tryckfrihe
tens spår genom att en ny litterär marknad löser upp 
författarnas förbindelser med statsmakten. I en första essä 
(s. 9-50) analyseras bl. a. verklighetssinne och vardagsan- 
passning i Fredrik Cederborghs komiska pikaresk Ottar 
Trallings Lefnads-Målning mot bakgrund av denna sam
hällsutveckling. Melberg diskuterar bl. a. debatten mellan 
»romantik» och »realism» på 1810-talet som en strid mel
lan marknadslitteratörer (s. 19-28). Detta materialistiska 
perspektiv försvinner dock snart.

Den andra essän (s. 51-67) handlar om »Almqvist, rese
nären» och innehåller analyser av Colombine och Baron 
Julius K*, men koncentreras mest på Det går an. Främst 
uppehåller sig Melberg vid berättelsens erotiska tendens, 
»modernitetens» tanke att »samliv ska grunda sig på kon- 
ventionsfritt tycke, alias erotiserad känsla» (s. 61). Mel
berg återknyter också till Realitet och utopi genom att 
återupprepa en jämförelse mellan hemmets och resans 
princip genom att jämföra Fredrika Bremers Hemmet och 
Almqvists Det går an. Uppslaget utvidgas i slutkapitlet (s. 
68-104) där Strindbergs Le Plaidoyer d ’un Fou och Victo
ria Benedictssons Fru Marianne jämförs som representan
ter »för manligt och kvinnligt i modem tid» (s. 68). Mot 
bakgrund av den nordiska sedlighetsdebatten -  synbarli
gen inhämtad ur Elias Bredsdorffs antologi Det store nor
diske krig om seksualmoralen (1973) (s. 69) -  analyserar 
Melberg erotiska mönster i de bägge berättelserna. An
knytande till psykoanalytiska tankegångar skiljs här mel
lan uttryckliga meningar och undermeningar i texterna.

En underström i boken utgör användandet och prövan
det av begreppet modernisering. Inledningsvis deklareras 
behovet av ett analytiskt urskiljande av övergången och 
skillnaderna »i fråga om teknik, repertoar och tematik» (s. 
12) mellan vad Melberg kallar den »förmodema» och den 
»modema texten». Något svar utlovar Melberg försiktigt
vis inte, men här skymtar en utvecklingsestetik som väc
ker flera intressanta frågor. Hur förändras den realistiska 
tekniken från provokation till konvention till kliché? Vil
ken betydelse har här den litterära marknadens utveck




