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Nyare Heinelitteratur
Av T O R E  H A G S T R Ö M

Från och med »das Heine-Jahr» 1956, då hundraårsminnet av Heinrich Heines död 
högtidlighölls bl. a. med den vetenskapliga Heinekonferensen i Weimar, har intresset 
för den tyske diktaren hållit sig kvar på en oförändrat hög nivå. I sin H eine-Biblio
graphie 19 3 4 - 19 6 4  (Berlin & Weimar: Aufbau-Verlag 1968, XIII, (1), 395, (1) s.) 
förtecknar Siegfried Seifert omkring 2 800 titlar, varav åtminstone 1 500 utgör mer 
eller mindre anspråksfulla vetenskapliga framställningar utkomna under decenniet. 
Några undersökningar från senare år skall behandlas här nedan.

Meno Spanns Heine (London: Bowes & Bowes 1966, i n  s., i serien Studies in 
modern European literature and thought) är uteslutande en populär introduktion av
sedd för engelsk publik. Den har en lätt dragning åt det apologetiska; ändamål och 
omfång har åstadkommit en märkbar schematisering. I korta drag inställes Heine i 
den samtida historiska, politiska och litterära situationen: Napoleon, reaktionen, den 
spirande antisemitismen, saint-simonismen, folkvisan, Biedermeier, journalismen, das 
junge Deutschland. Ganska riktigt karakteriseras den »confused world» som omslöt 
de första 34 åren av skaldens liv och den »Zerrissenheit» som var inte bara hans utan 
hela tidsålderns sjukdom. I frågan om Heines personlighet har Spann valt sida med 
den skola som betonar konstansen och äktheten. På förhållandet till romantiken går 
han inte in i detalj utan nöjer sig med generella omdömen: Heine hade »the mind of 
a rationalist and the soul of a romantic» (s. 23), hans »so-called cynicism» är i grun
den »psychologically the self-defence of the wounded romanticist» (vilket visas med 
slutet i Seegespenst som exempel). Den s. k. omvändelsen omkring 1850  har enligt 
Spann överbetonats; »Heine had been a religious man all his life, although strongly 
anti-clerical» (s. 78). Riktigare karakteriseras Heines skarpa intellekt, hans förmåga 
att blicka in i framtiden och hans utomordentliga pedagogiska teknik. Övergreppen 
mot olika tänkande berörs utan nämnvärt undanglidande. »The reader justly disgusted 
with such unnecessary vicious passages should still beware of siding with the pre
judices, philistine, reactionary, and often anti-Semitic, of that kind of society, which 
had helped to damage Heine in his soul. Whether it excuses Heine or not, the ex
planation of his lapses may be in terms of a trauma inflicted from early years by 
anti-Semitism, latent or active, at all social levels in Germany» (s. 56). Det litterära 
verket —  särskilt lyriken —  bedömer Spann ur upplevelseestetikens synvinkel. Käns
lan för Amalie Heine blir en av de bestämmande konstanterna i Heines liv. Buch der 
Lieder —  »now unbearable to read» —  blir en inre biografi men också mångenstädes 
ett uttryck för Biedermeiertidens »sentimental lament» och »brooding evil born out 
of boredom» (s. 27 ff.). Bokens introduktoriska syfte dokumenteras i de talrika dikt
proven med engelsk översättning och bifogade ofta vällyckade analyser (såsom tolk
ningarna av Der bleiche, herbstliche Halbmond och Der Apollo gott). Egendomlig är 
visserligen uppskattningen av Der Rabbi von Bacharach, som Spann tror kunnat bli 
ett av Heines bästa verk. I slutet finns en resumé av Heinekritiken efter 18 56  och ett 
något omotiverat utfall mot den i västvärldens reaktionära kretsar spridda oförmågan 
att uppskatta diktaren.

På ett betydligt högre plan rör sig den framstående östtyske Heinekännaren Hans 
Kaufmann i sitt arbete Heinrich Heine. Geistige Entwicklung und künstlerisches 
Werk (Berlin &  Weimar: Aufbau-Verlag 1967, 288, (1) s.). Synsättet är här kon
sekvent marxistiskt. Personlighet och diktning fattas som resultat av de materiella
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produktionsmedlen och deras kulturella överbyggnader, av konflikterna mellan den 
sjunkande aristokratien, den etablerade borgarklassen och det sakta uppåt stigande pro
letariatet. Heine är en förelöpare till Marx och Engels, hans verk genomdrages av 
socialistiska tanketrådar och revolutionära tendenser. »Das von Heine niemals auf- 
gegebene aufklärerische Erbe entwickelt sich bei ihm in der Konfrontation mit der 
modernen W elt zu einer Geschichtsdialektik weiter, die nicht davon zurückschreckt, 
Resultate auszusprechen, vor denen er sich selbst fürchtet. Die bei den frühen Roman
tikern ihres historischen Inhalts noch kaum bewusste, aber als »romantische Ironie» 
vielberedete Neigung zum Abbau der heroischen Illusionen klärt sich im Verk Heines 
zum hellen Bewusstsein, dass jeder Zustand der Gesellschaft zu bekämpfen ist, in dem 
die Menschen der Illusionen bedürfen. Keineswegs handelt es sich dabei um mo
mentane Einfälle oder nur um einzelne, bei Gelegenheit zitierbare Aussprüche, son
dern um eine das Gesamtwerk durchdringende, an der Aussage und Struktur seiner 
Poesie und Prosa ablesbare Denk- und Gestaltungsmethode. Sie geht darauf aus, die 
bestehende, auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhende Gesellschaft als vergäng
lich und überwindbar zu zeigen und jeden Aberglauben an ihre Ewigkeit zu zer
stören. Das ist Heines grosser Beitrag zu dem Werk, die Ausgebeuteten und Unter
drückten mündig zu machen; in dieser Funktion werden seine Verse häufig von Marx 
und Engels zitiert» (s. 9). En sådan förklaringsmodell ger naturligtvis anledning till 
ett konsekvent utmejslande av konstanter i personlighet och verk. Den kan också 
öppna befriande perspektiv. Det aggressiva såväl som det undanglidande hos Heine 
kan med dess hjälp utan omsvep härledas ur socioekonomiska faktorer: han måste för 
att existera förbli en varg bland vargar (s. 79 ff.). Märklig är härvid blott hans 
omutligt klara syn på sig själv. Heines ställning som fri litteratör kan som Kaufmann 
gör betraktas som ett instruktivt specialfall av proletärens situation: dikten är en bytes
vara och den utan tvivel ofta föga generöse förläggaren Campe en utsugande arbets
köpare. Men det specifika, det unika i insatsen förklaras knappast på detta sätt. På 
Kaufmanns plussida kan skrivas att han —  något som inte alltid sker —  påpekar att 
den centrala idén i D ie romantische Schule framlades redan av Novalis i D ie Christen
heit unå Europa, ehuru där med omvänt förtecken, utan att Heine någonsin synes ha 
medgivit någon skuld till sin föregångare. Heines ambivalenta förhållande till roman
tiken får i övrigt i överensstämmelse med Kaufmanns grundsyn en genomgående 
rationalistisk förklaring: Heine avskydde visserligen dess kulturreaktionära tendenser 
men stod enig med romantikerna i deras av »Antikapitalismus» betingade subjekti
vism. Den irrationella komponent, som kan exemplifieras med dikter som W aldein
samkeit, förflyktigas vid en dylik schematisering. I Kaufmanns huvudperspektiv för
enklas »Spiritualismus» till reaktion, »Sensualismus» till revolution; den antropolo
giska typologien fattas uteslutande som bild. »Die »Emanzipation des Fleisches» ist 
bei Heine ein besonders sinnfälliger, populärer, symbolhafter Ausdruck des »Sensua
lismus», der stets eine soziale und politische Bedeutung hat» (s. 109 f.). Samtidigt 
framstår den erotiske diktaren Heine som en ren sinnesdyrkare, vilken uppfattar kvin
nan som ett njutningsmedel och som en demonisk, icke-intellektuell driftsvarelse (s. 
17 6  ff.). »Zwischen der Frau als Gegenstand der Sehnsucht und der Frau als M it
glied der bürgerlichen Gesellschaft tut sich für Heine eine Kluft auf, über die er nicht 
hinwegkommt und die für seine Poesie sehr folgenreich ist» (s. 1 7 1 ) .  Det vore orik
tigt at t som förklaring till det kvinnoförakt som sålunda i grund och botten dominerar 
hans inställning nöja sig med att tala om en individuellt psykologiskt betingad hämnd 
för den bundenhet han står under. Också i detta viktiga avseende är han nämligen en 
exponent för det borgerliga samhällets brist på förverkligad humanitet. När han utta
lar sig cyniskt och kärlekslöst om kvinnor är det ett nödvändigt moment i den efter- 
klassicistiska och efterromantiska diktningens lösande av sin uppgift att förstöra en 
lögnaktig överbyggnad av känslor, att desillusionera människorna och förbereda den
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socialistiska revolutionen (s. 178  f.). Hur Kaufmanns marxistiska grundåskådning 
ibland kan fungera som en prokrustesbädd visas ytterligare i undervärderingen av 
känsloinslaget i Heines slutliga »omvändelse» (s. 42) och väl även i den apologetiska 
förklaringen till Heines aristokratiska motvilja mot pöbel: denna är innerst inne en 
intellektuell förkastelsedom över kapitalismen som gör flertalet människor ofria och 
förnedrade. Bokens sista avsnitt är säkert de mest läsvärda. Utförligt presenteras här 
Heines diktning i kronologisk följd under fasthållande av den marxistiska förklarings
modellen och med hjälp av en strukturalistiskt orienterad analys. Några konkreta ny
heter bjuds väl knappast. Dock kan Kaufmann visa att den berömda D ie schlesischen 
Weber sannolikt har en direkt förebild i en fransk arbetarvisa från si den vävaruppro
ret i Lyon 18 3 1 .

Med en helt annan tolkningsmetod arbetar A. J. Sandor i sin The exile of Gods. 
Interpretation of a Theme, a Theory and a Technique in the Work of Heinrich Heine 
(The Hague &  Paris: Mouton 1967, 192 s.; utkommen såsom nr 9 i serien Anglica 
Germanica). Det är en undersökning byggd på eller i varje fall starkt influerad av den 
existentialistiska filosofiens människosyn. I dess analytiska apparat återfinner man 
främlingsskapet (»the exile»), den existentiella situationen (s. 142 , 184), det möj
liga såsom en meningsfull verklighetskategori (»the potential» =  »the fictitious-yet- 
real», t. ex. s. 78), indeterminismen, tidslinjens krympning till en punkt i den subjek
tiva upplevelsen, paradoxierna. Bokens syfte är att visa att Heine var »possessed» av 
ett »paradoxical mode of viewing», härflytande därur att han »professed the strange 
idea that absolute ideals and powers can be deprived of their absoluteness and effec
tual power, that they can be at once inviolable and defenceless» —  bildligt uttryckt: 
gudar, och då främst antika gudar, i landsflykt (s. 1 1 ) .  Sandors teknik såväl som re
sultat ger emellertid inte anledning till obetingat bifall. Man kan till nöds bortse 
från den delvis inkrånglade och subtilt abstrusa terminologien, som trots alla försök 
till exakthet mången gång döljer begreppsmässiga glidningar. Allvarligare är att han 
nästan helt begränsar sin komparation till diktarens egna texter och här och där på 
viktiga punkter i alltför hög grad tillrättalägger sitt material —  kanske häri följande 
en existentialistisk idé att varje val är rätt bara det över huvud träffas. Redan första 
avsnittet, där det gäller att frampreparera exiltemat, röjer ensidigheten. Götterdämme
rung, den första text som behandlas, fattas tydligen utan nämnvärt stöd av biografiska 
fakta som ett dokument om en definitiv uppgörelse med kristendomen. Visserligen 
påpekar Sandor att dikten är »exceptional among Heine’s poems, because nowhere 
else did he write about the destruction of the Christian heaven», men denna iaktta
gelse stämmer honom ingalunda till försiktighet. Med sin förvirrande sekvens av ljus 
vårpromenad och bitter, antikt-kristet blandad teomaki kan dikten utan tvivel framstå 
såsom en illustration till temat om gudarnas landsflykt. Men detta gäller blott yt- 
planet. Strax under detta ligger ett annat betydelseskikt; här är dikten en skärande kla
gan över gäckad kärlek (jfr härom t. ex. W. Berendsohn i det arbete jag nedan 
återkommer till). T ill denna innebörd har Sandor inte velat sänka sitt lod. Rör det sig 
om en felläsning eller om konsistent metodik? I varje fall får läsaren obönhörligen 
intrycket att Sandor förväxlar motiv och bildlig inklädnad när han allvarligt dekla
rerar: »The destruction of the Christian heaven through the agents of paganism is 
portrayed in Götterdämmerung with horror and helpless despair. This is worth noting, 
for it indicates that Heine witnessed a change of heart in 18 22 , and that his repeated 
claim that he was quite a devout Christian in his youth should be accepted» (s. 15  
f.). På liknande sätt försvinner vid analysen ett ytterst viktigt drag av ambivalens ur 
D ie Götter Griechenlands. Visserligen känner sig Heine här frestad att vända sig 
bort från de nya, skadeglada gudarna i ödmjukhetens fårakläder och i stället tillbedja 
framför de antika gudomligheternas altare, men diktens egentliga budskap ligger nog 
i avslutningen, vilken Sandor förbigår:



Denn immerhin, ihr alten Götter,
Habt ihr’s auch ehmals, in Kämpfen der Menschen,
Stets mit der Partei der Sieger gehalten,
So ist doch der Mensch grossmüt’ger als ihr,
Und in Götter kämpf en halt’ ich es jetzt 
Mit der Partei der besiegten Götter.

Also sprach ich, und sichtbar erröteten 
Droben die blassen Wolkengestalten,
Und schauten mich an wie Sterbende,
Schmerzenverklärt, und schwanden plötzlich.
Der Mond verbarg sich eben 
Hinter Gewölk, das dunkler heranzog;
Hochaufrauschte das Meer,
Und siegreich traten hervor am Himmel 
Die ewigen Sterne.

Människan står alltså —  enligt vad Heine här säger —  moraliskt högre än de gamla 
gudarna; är dessa ideal, så är de utan tvivel övervunna ideal. När man diskuterar 
Heines uppfattning av kristendomen borde det f. ö. vara omöjligt att bortse från slut
dikten i första cykeln av Nordsee, Frieden, med dess åtminstone i den definitiva ver
sionen helt utan reservationer tecknade vision av världsfrälsaren Kristus med sol
hjärtat (jfr också Kristusgestalten i D ie Stadt Lucca). —  Efter överflyttningen till Paris 
18 3 1  uppträder de antika gudarna hos Heine, säger Sandor, inte längre som döda 
spökgestalter utan som odödliga, om än förnedrade väsen. Exilmytens väsentliga sym
bolik framträder därmed klarare, gudarna blir levande sinnebilder av människan —  
bland andra Heine själv —  och hennes ideal. »Whenever they are shown to display 
their divine qualities, to be unlike the people of their environment, they represent 
ideals. But when they are described as enduring tortures, or being subject to humilia- 
tory circumstances, they symbolize man» (s. 42). Egendomligt är att Sandor i detta 
sammanhang förbigår en så ytterst central dikt som Der Apollogott.

I avsnittet Theory of exile behandlas Heines historiefilosofi, vilken Sandor på 
vanligt sätt finner influerad av väsentligen Hegel och Saint-Simon. Analysen av ter
merna hellenism-nazarenism-barbarism och spiritualism-sensualism-materialism i 
Heines språkbruk förefaller i stort sett riktig. Tillfredsställande är det energiska fram
hållandet av att »sensualismen» innebär en syntes av materialistiska och spiritualistiska 
element (visserligen står ju detta klart utsagt redan hos Heine själv). Avsnittet Heine 
in exile: disharmony experienced ger, på existentialisti sk basis, en inträngande och 
intelligent teckning av skaldens personliga problematik med de ständiga främlings- 
upplevelserna. Strävandet att genomgående applicera det valda schemat kan dock 
ibland kännas irriterande. Heine, säger Sandor, ansåg sig själv vara en symbol för 
mänskligheten i dess nuvarande period av disharmoni. »This identification of him
self with mankind, or rather with a conception of it —  a conception he learnt from 
German philosophy — , may have had a basis in reality. But his self that could be 
identified with mankind was necessarily a mere potential, fictitious-yet-real self. 
When he launched his fight for the liberation of mankind, and for internationalism, 
he really struggled for the realization of his potential, fictitious-yet-real self. And he 
was, of course, domed to gain no lasting victory» (s. 78). Översubtil är diskussionen 
s. 90 f. huruvida Heines personlighet var dubbel: barbarisk och hellensk, eller tre
dubbel: titanisk, nazarensk och hellensk. I trogen överensstämmelse med den grund
läggande existentialistiska synen står Sandors tendens att inlägga skarpa cesurer i 
Heines liv, t. ex. övergången från mystik till rationalism 18 22 , från rationalism till 
mystik 18 24  (s. 10 3), till revolutionär entusiasm 1842, från revolutionär entusiasm
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1846  (s. 97). Samtidigt ser han inga svårigheter att försvara kontinuiteten i diktarens 
politiska idéer; det var blott taktiken som kunde växla, beroende på den tillfälliga 
situationen.

Den ideologi som Sandor etiketterar »gudar i landsflykt» bör, menar han, starkt ha 
påverkat Heines syn på diktningens väsen och lagar. Utgående från den viktiga cykeln 
Schöpfungslieder frampreparerar han (s. 1 4 1  ff.) i anslutning till tankar i Hugo 
Friedrichs D ie Struktur der modemen Lyrik (1956) trenne huvudfaktorer i en hypo
tetisk heinesk estetik. De är a) skapardriften (»the creative impulse»), vilken är blind 
och identifieras med »the desire and the determination of the sick man to cure him
self» (i förbigående återfinner Sandor här en av sina paradoxer: Heine skrev endast 
för sig själv och likväl i allra högsta grad för ett auditorium), b) stoffet (»matter»), 
vilket är helt indifferent, c) det skapande intellektet (»the creative intellect»), vilket, 
ehuru avhängigt av de båda första faktorerna, likväl är den mest betydelsefulla. I en 
välgjord analys av Flor entmische Nächte i  visas därpå, hur Heines skenbart frag
mentariska och nyckfulla produktion kan vara ytterst välkomponerad och menings- 
laddad. Själva temat i denna novellcykel är »the incongruity of form and content»; 
det belyses av ett antal episoder som inte kan betecknas som variationer men har ett 
idémässigt djupsammanhang. Verkets form är »superimposed». Med tillämpning av 
W olfgang Kaysers kriterier karakteriseras det som grotesk. På liknande sätt visas hur 
metaforiken i Meergruss hänger samman genom enhet i idéer och stämning, inte ge
nom logisk ytstruktur (tillämpning av Friedrichs begrepp »Einblendungstechnik»). 
I anslutning till Northrop Fryes Anatomy of criticism bestämmes slutligen Heines 
dominerande, ehuru aldrig konsekvent genomförda form av symbolteknik såsom en 
»ironic symbolism», vilken »requires the liberation of images from the pattern of 
actual reality» (typexemplet är här skaldens berömda ekollon, vari man kan se den 
framtida skogen). Tolkad på detta sätt blir Heine en omedelbar föregångare till det 
slutande 1800-talets symbolister. —  Sandors bok är elegant tänkt men ofta mindre 
elegant skriven. Genomgående är nog för dess författare tesen, myten som skall de
monstreras, viktigare än verifikationen. Att han haft tillgång till Heinearkivets ännu 
icke publicerade manuskript har tydligen knappast givit honom anledning att fram
lägga nya data. I huvudsak är hans verk en ny tolkning av välkänt material, intres
sant men samtidigt i viss utsträckning förfelad därför att den av dikt gör begrepps- 
analytiska preparat.

Ännu en möjlighet att uppfatta Heine demonstreras av Helge Hultberg i mono
grafien Heine. Levned, meninger, böger (Khvn: Munksgaard 1969, 235 s.). Hultberg 
finner det nödvändigt att avböja de många försöken att upptäcka sammanhanget i 
Heines väsen. Det går inte att komma åt den »egentlige» Heine; skalden var »atti
tuderelativist», även om han själv inte ville gå med på det. Hans diktning bör inte 
fattas på romantiskt vis som uttryck för en personlighet utan som en samling estetiska 
texter. Biografien har disponerats ut ifrån denna atomistiska, skeptiska grundsyn. 
Den behandlar efter vartannat olika aspekter av skaldens verklighet sådan den ter 
sig för en samvetsgrann utvändig iakttagare: den historiska och kulturella bakgrunden, 
levnadsdata i korthet, ideologien i korthet, de viktigaste verken analytiskt karakteri
serade. Bakgrundsteckningen utgöres i huvudsak av en träffsäker skiss av epoken, 
Biedermeiertiden med dess förborgerligade, idylliserade och miniatyriserande senro
mantik —  ett frågetecken kan kanske här sättas för definitionen av humor som »den 
noget sentimentale kaerlighed til de små ting». Heines vacklande inställning till det 
unga Tyskland tecknas korrekt, likaså den frambrytande journalismens allmänna be
tydelse. På tal om förhållandet till den rike farbrodern och dennes familj betonar 
Hultberg den stora roll som den traditionella judiska släktkänslan trots allt torde ha 
spelat. Kärleken till Amalie och senare till Therese bedömer han med framhävande 
av det sentimentala poserande som härvidlag utmärker diktaren och förkastar alldeles 
tanken att Heine skulle ha blivit skald på grund av sitt erotiska haveri. Om Heines
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studier säger han spetsigt, att det är få som fått sin doktorsgrad så billigt. Det är 
kanske en smula orättvist; Heine var dock, som t. ex. Windfuhr betonar, »einer der 
gebildetsten Deutschen» (jfr nedan behandlade verk s. 16). Övergången till kristen
domen 1825 är enligt Hultberg —  som på den punkten nog dömer riktigt —  helt 
och hållet taktiskt betingad. Paristiden medförde en snabb tillnyktring av den i grun
den intelligens- och konstnärsaristokratiske immigrantens revolutionära sympatier. 
Liksom andra forskare betonar Hultberg det följande brödskriveriets negativa följder 
för verkets kvalitet. Mathildeliaisonen bedömes med realistisk illusionslöshet; Hult
berg menar t. o. m. att det påstådda köpet av henne kan försvaras. Också Heines 
båda viktigaste upplevelser mot slutet av Paristiden, det definitiva sjukdomsinbrottet 
och den religiösa omvändelsen, förlorar vid Hultbergs obarmhärtiga granskning sin 
dramatik. »I februar 1848 skal han have foretaget sin sidste spadseretur: hvis man skal 
tro hans egen beretning, brød han sammen i Louvre foran Venus fra Milo og måtte 
bæres hjem [...] . Men vi skal nog ikke tage Heines beretning alt for bogstaveligt, 
han elskede at iscenesætte, når han fortalte om sit liv, og litteraturhistorikerne har 
kun været alt for villige til at godkende Heines versioner —  og digte videre på 
dem! Et markant eksempel er Heines redegørelse i memoirerne for sin første for
elskelse i »den røde Sefchen», der skulde have været datter af en skarpretter. Man 
har gjort de utroligste anstrengelser for at finde frem til pigen og hendes far, men 
uden held; den tanke, at hele historien skulle været opdigtet af Heine, er øjensynligt 
ikke faldet nogen ind. Det samme gælder historien om sammenbruddet foran Venus, 
der sikkert er en digterisk, symbolsk omskrifning av Heines situation. N u var det slut 
med sensualismen, med begejstringen for den græske ånd, nu følger den otteårige 
korsfæstelse» (s. 68). Skeptisk står Hultberg t. o. m. inför teorien om Heines sjuk
dom som syfilitisk; hans attityd till vedertagna men otillräckligt bevisade åsikter är 
den konsekventa misstron. Diktarens omvändelse på sjukbädden hör naturligtvis inte 
minst till det varom vi inte har möjlighet att yttra oss. Hans uttalanden är alltför mot
sägande. Allt vad han yttrar, svänger »mellom sandhed o g maske» och det är blott 
den sista vi känner. Som tänkare är Heine osystematisk, ty han »tænker med hjær
tet» (s. 78). Detta gör honom djupt mänsklig, och han har också genom nya formule
ringar utövat ett icke oväsentligt inflytande. Emellertid går det icke att antaga enhet
lighet i hans filosofiska eller politiska åsikter. Han svänger mellan harmonitro och 
skepsis, mellan idealism och materialism, ehuruväl hans historiefilosofi i stort sett 
måste betraktas som idealistisk (s. 8 1). Om D ie romantische Schule och Geschichte der 
Religion und Philosophie in Deutschland, Heines båda förnämsta kulturhistoriska 
verk, yttrar Hultberg att den filosofiska kärnan otvivelaktigt är »schellingsk identitets
filosofi parret med en social fremskridtspanteisme» men att »det er derimod højst 
tvivlsomt, om Heine har troet på sin egen filosofi» (s. 84). Förklaringen härtill får 
vi genom en hänvisning till det karakteristiska heineska dilemmat, upplevelsen av 
den gapande klyftan mellan idé och verklighet. I sina lyckligaste stunder hyllar Heine 
»en progressiv og plastisk panteisme» (s. 92). Men tvivlet gör sig strax åter gällande. 
»Denne Heines skepticisme er muligvis den egte kerne i ham, af og til kan man fristes 
til at sige, at den er det nøgne ansigt, der somme tider kikker igennem masken, ikke 
mindst fordi vi så ofte træffer den i hans digteriske værker. Men skal vi være 
ærlige, må vi indrømme, at også skepticismen optræder som en maske, den er stili
seret og tilrettelagt med henblik på at gøre indtryk på publikum, og der er ingen 
tvingende grund til at tro at den skulle være mere ægte end de smilende masker» 
(s. 94 f.). Denna försiktiga hypotes, som omedelbart återtages, är Hultbergs djärvaste 
framstöt mot en sammansyn av Heines personlighet. Hans teori om »maskerna» som 
diktaren tar på efter behag är —  bortsett från avsaknaden av moralisk indignation 
—  densamma som man kan återfinna i hundraårige diatriber. »Was aber schlimm ist 
an Heines Lyrik» säger Karl Julius Schröer i sin bok D ie deutsche Dichtung des 19 . 
Jahrhunderts in ihren bedeutenderen Erscheinungen (Lpz 18 7 5 , s. 179 ), »das ist, dass
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die Persönlichkeit des Dichters uns am Ende verleidet wird. Sie erscheint so nichtig 
und schwankend, so schillernd in allen Künsten und gaukelnd mit den Effecten der 
Empfindung und des Witzes, dass uns vor einer solchen Persönlichkeit ein Grauen 
befällt wie vor einer Maske, die ein menschliches Antlitz lügt. Auch Goethe spielt 
oft eine Rolle [ .. .] ;  Heinrich Heine kokettiert aber mit seiner eigenen Persön
lichkeit und wird damit aufdringlich und lästig.» När Hultberg t. ex. s. 96 och 128  
talar om Heine som en »charlatan», visar det sig också, att han, ehuru med visst för
behåll, tagit intryck av Karl Joachim Fuhrmanns »meget inciterende dessertation» 
D ie Gestalt des Dichters und die Bestimmung der Dichtung hei Heinrich Heine 
(Würzburg 1966, maskinskrift); här framlägges mest konsekvent en liknande upp
fattning om Heines illusionism, om hans skådespelarmässiga gycklande inför publi
kum. Heines journalistiska och kulturpolitiska verksamhet innefattar ett ständigt 
växlande av attityder och åsikter; »han er for levende et menneske, [...]  han kan ikke 
bringes på nogen formel» (s. 1 15 ) .  Också hans uppfattning av konsten och littera
turen liknar en maskeradbal. Än är konsten det högsta, än ett värde bland andra; 
någon utveckling kan inte iakttagas. I stort sett är han beroende av traditionen och 
rätt konservativ; »mange af hans smagsdomme bærer tydeligt præg af Biedermeier» 
(s. 12 5 ). Visserligen kan man hos honom skymta en icke-romantisk konstteori om 
artisten som inte uttrycker sig själv utan skapar fullkomligt fritt —  men också den 
är kanske en mask (s. 12 7  f.).

I avsnittet Bøger, underindelat i Fiktionsprosa, Sagprosa och Vers, diskuteras 
Heines verk ur estetisk synpunkt under fortlöpande analys av de viktigaste texterna. 
Den atomistiska grundsynen genomföres; Hultberg finner att enhetlighet och stor 
arkitektur nästan alldeles saknas. Delvis beror detta på den ekonomiska avhängighe- 
ten av författandet som yrke, men det finns också andra, djupare liggande orsaker. E f
tersom det ligger utom ramen för Hultbergs uppgift att integrera personligheten 
bakom dess yttringar, stannar han här i stort sett vid att demonstrera den ankarlösa 
livssynen. Heine hade tidigt kastat loss från romantiken men inte funnit något nytt 
och kunde därför inte uppleva världen varken som meningsfull symbol eller som 
meningsfull verklighet. Hans subjektivitet är en protest mot en meningslös, aorgisk 
tillvaro. Hans ironi skiljer sig fullständigt från den romantiska. »Romantikerne elsker 
også at ødelægge deres eget værk, at bryde den stemning, de har skabt, men effekten 
of deres ironi er potenseret poesi. Den begrænsede, menneskelige udformning, de har 
kunnet give poesien, ophæves, så vort blik rettes mod evigheden og den uendelige 
poesi, hos Heine ophæves poesien simpelthen til fordel for virkeligheden, den er 
altså lige det modsatte af den romantiske ironi» (s. 144). Heines viktigaste komposi
tionsprincip blir idéassociationen, dess resultat impressionistiskt fångade detaljer. Hult
berg vänder sig energiskt mot försöken att t. ex. i Die Herzreise såsom Johannes 
Müller och Johannes Edfelt återfinna romantisk naturbesjälning eller överströmmande 
rik naturkänsla eller såsom Sammons (Heine-Jahrbuch 1967) en symbolisk djup
struktur, en resa i det inre. Icke heller Heines sakprosa kan betraktas som genomar
betad eller organiserad; associationstekniken är också där huvudprincip, metaforiken 
är för yppig och självsvåldig. Just genom den subjektiva omskapningen av objekten 
lyftes den emellertid upp i det estetiskas domän. Dess förnämsta verkningsmedel är 
spiritualiteten (s. 169). Heines lyrik följer den tyska litteraturens allmänna vändning 
bort från romantiken efter år 18 15 . Upplevelsediktaren är för honom —  naturligtvis 
—  blott en roll bland andra. I anslutning till Windfuhrs påvisande konstaterar Hult
berg att Heine i Buch der Lieder översatt petrarkismen till den moderna borgerligt- 
demokratiska världens miljö och språk och skapat en ny kärleksmodell, blaserad, 
cynisk och samtidigt sentimental. Analyserna av de dikter som sedan upptages till be
handling är finkänsliga och intelligenta, om man väl accepterar Hultbergs grundsyn, 
och han har åtskilliga goda iakttagelser särskilt om kompositionsproblem. En felläs
ning har han nog dock gjort sig skyldig till i fråga om D H  nr 2, dikten om Loreley,



där han vill fatta jungfrun som en bild av den själlösa naturen, tydligen utan att 
tänka på att sammanhanget i cykeln med nödvändighet anvisar en mera sammansatt 
betydelse, och i följd därav konstaterar att poemet »er blevet misforstået som et roman
tisk digt, hvad det jo kun højst overfladisk betragtet er» (s. 196).

Manfred Windfuhr är förmodligen samtidens främste Heinespecialist; bl. a. redi
gerar han den nya Stuttgartutgåvan av Werke och har i Schiller-Jahrbuch 1966 
publicerat den viktiga studien över petrarkismen i skaldens kärlekslyrik. Hans H ein
rich Heine. Revolution und Reflexion  (Stuttgart: Metzlersche Verlagsbuchhandlung 
1969, X, 300 s.) är en på traditionellt sätt upplagd, vederhäftig och jämförelsevis ut
tömmande monografi. Framställningen är sträng faktaorienterad och utomordentligt 
klar. Stoffet ordnas kronologiskt, referat och analyser integreras till en helhetsbild. 
I blickpunkten ligger Heines förhållande till tidens filosofiska, politiska och kulturella 
idéer och skeenden. Det konkret privatbiografiska får i överensstämmelse härmed 
träda tillbaka. Om Heines personlighetstyp fälles det utan tvivel riktiga omdömet att 
han —  i motsats till Goethe —  reagerade produktivt blott på disharmoniska, inte på 
harmoniska förhållanden. Hans skenbara subjektivitet bestämmes såsom yttringar av 
»ein dialektisches Verhältnis zwischen Sachlichkeit und Ichdarstellung» (s. 24). Mot 
slutet av hans liv ledde denna dialog fullkomligt konsekvent och helt inom ramen 
för den samtida litterära utvecklingen fram till en psykologisk realism av alldeles ny 
art (Lazarusdiktningen). Den judiska bakgrunden frånkännes större betydelse, efter
som antisemitismen ännu inte spelade någon verklig roll i det europeiska kulturkli
matet. W indfuhr konstaterar med eftertryck att Heine gick i spetsen för tidens pro
gressiva falanger och ansluter sig till W olfgang Wielands uppfattning att han som 
tänkare visserligen var osystematisk men originell och kan jämställas med Marx, 
Kierkegaard och Nietzsche. Intressant är bokens avslutning, ett kapitel betitlat B e
wegliche Strukturen, vilket tar upp det eviga problemet om enheten i Heines person
lighet. W indfuhr samlar här först ihop alla argument som plägat anföras för upp
fattningen av Heine såsom den sönderslitne, tygellöse subjekti visten, den regellose 
infallskonstnären eller den impressionistiske mosaikartisten. Därefter sammanställer 
han lika pedagogiskt de drag som förefaller att tala om sammanhang och konsistens: 
fasthållandet vid demokratiska grundprinciper, det ständiga sysslandet med förhållan
det mellan verklighet och konst, den aldrig uppgivna, ehuru konfessionslösa religio
siteten, den skönlitterära tematikens perseveration, universalismen och kosmopolitis
men, den enhetliga, starkt individuella stilen, strävandet efter fasta familjeförhållan
den osv. För att försona teorierna om den sönderslitne och den sammanhängande 
Heine med varandra tillgriper han så den tyska idéanalysens universalinstrument: 
syntesen. »Vieles spricht dafür, dass ein neuer Begriff von Zusammenhang gefunden 
werden muss, um die beiden Vorstellungen in ihrer Zuordnung zu erkennen. Zunächst 
ist deutlich zwischen Oberfläche und Kern, Detail und Gesamtheit zu unterscheiden. 
[...]  Im Detail, in der Oberfläche und zeitgenössischen Veröffentlichungsform er
scheint Heine weiterhin spitzig und neblig-verschwommen. Im Widerstand gegen 
idealistische Synthesen, klassizistische Abrundungen und romantische Harmonisie
rungen gibt sich der Dichter bewusst dissonant und divergent. Er möchte jeden Ver
dacht von sich weisen, dass er ebenso wie die alte Ästhetik auf geglättete und ab
gerundete Formen aus sei. Die Oberfläche hat wie der Inhalt selbst etwas von Provo
kation an sich. Heine musste den alten Dichtern als ein Rebell erscheinen. —  Bei 
genauerem Hinsehen erweisen sich aber die Unregelmässigkeiten als Methode. Es 
kommt bei Heine zu einer Regelmässigkeit der Unregelmässigkeiten» (s. 290). Upp
lösning omväxlar, i verket som i livet, med fast strukturering i ett spel mellan mot
satser kring ett jämviktsläge. På det biografiska området kan man iakttaga omsorg 
om centrala ting parad med realistisk likgiltighet inför perifera. Också själva person- 
lighetskärnan visar konstans; den behärskas emellertid icke av »starre, sondern be
wegliche Strukturen» (s. 29 1). »Er reagiert auf die Veränderungen der Wirklichkeit
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mit eigenen Veränderungen» (ibid.). Vi är därmed framme vid den centrala tolk- 
ningsformeln, vilken som synes är rent strukturalistisk. Enheten i diktarens personlig
het kan räddas om vi beskriver den med hjälp av en dynamisk modell innehållande 
konstanta och variabla faktorer. Såvitt anmälaren förstår, har denna Windfuhrs bok 
—  trots den kanske diskutabla avslutningen —  på grund av sin faktarikedom, objek
tivitet och allmänna balans utsikt att för lång tid framåt förbli ett fundamentalt verk.

I sin avhandling Leben, Tat und Reflexion. Untersuchungen zu Heinrich Heines 
Ästhetik (Bouvier: Bonn 1969, (8), 247 s.; Litteratur und Wirklichkeit, Bd 5) kon
staterar W illfried Maier, att diktarens estetiska och enkannerligen litteraturteoretiska 
idéer knappast tidigare gjorts till föremål för en fördomsfri undersökning. Han för
kastar Ferdinand Gowas Heinrich Heines Ästhetik (19 23) av den anledningen att här 
ett föråldrat och därför otillfredsställande tolkningsschema använts. Horst Krügers 
D ie freie Kunst als ästhetisches Prinzip bei Heinrich Heine (1949, maskinskrift) 
misslyckas »auf fast groteske Weise», emedan författarens grepp på ämnet tvingar 
honom att inskränka sig till vad som kan betraktas som »ren» diktning men utesluta 
satir och polemik. Hos Karl Joachim Fuhrmann (Die Gestalt des Dichters und die 
Bestimmung der Dichtung bei Heinrich Heine 1966) har ett litteratursociologiskt be
traktelsesätt utmynnat i tesen om Heines genomgående »Scharlatanismus», dvs. ett 
fullkomligt hållningslöst underordnande av den litterära verksamheten under kravet 
på säljande effekt —  något som gör frågor om idéer och äkthet meningslösa. (Som vi 
sett, spelar denna tes en stor roll hos Hultberg.) I motsats till dessa föregångare vill
Maier låta Heines texter själva tala, »Heine mit Hilfe Heines interpretieren» (s. 5);
han gör härvid det heuristiska antagandet att verket illustrerar teorien. Motsägelserna 
hos diktaren vill han förklara historiskt, inte »psychologisch auf charakterliche Zer
rissenheit zurückführen, sondern als verschiedene, im Gedankenzusammenhang »auf
gehobene» Stufen betrachten, die bei ihrem ersten Auftreten jeweils Antworten auf
bestimmte Situationen darstellten und mit dem Wandel in der Einschätzung der
Situation ihre Stellung in Heines Gedankengebäude veränderten» (s. 6). Den grund
läggande förutsättningen för Heines estetiska uppfattning ser Maier givetvis i hans 
förhållande till Hegel. Men om denne fattade sin samtid såsom en fullbordningens 
epok, i vilken filosofi, konst och religion nått sitt slutmål, så inträder hos Heine ett 
dialektiskt språng från statisk idé till dynamiskt ideal. »Von Hegels Auffassung der 
Philosophie als reiner Erkenntnis einer am Ende ihrer Entwicklung stehenden W irk
lichkeit geht der W eg über Heines These von der Philosophie als der theoretisch 
gefundenen Wahrheit, die nun Tat erheische, zu Marxens radikaler These von der 
Aufhebung der Philosophie überhaupt, da sie an einer Krankheit leidet, nämlich nur 
über die Reflexion mit der W elt in Beziehung stehe» (s. 1 1 ) .  Maier visar hur Hegels 
idéer om konsten som ett genom fortskridande reflexion övervunnet stadium och om 
den moderne konstnärens subjektiva frihet gentemot ämnen och former visserligen 
teoretiskt upptages av Heine men i en helt annan innebörd. »Heine interpretiert die 
Vergeistigung der Kunst ausschliesslich als Niedergang, nicht wie Hegel gleichzeitig 
als einen Hinweis auf den Gewinn an Wahrheit, der sich in Religion und Philo
sophie vollzogen hat. Der W eg führt bei Heine aus strahlender Gesundheit in 
düstere Krankheit» (s. 40). Litteraturen står med andra ord i fara att filosofera sig 
till döds. I sin opposition mot Hegel söker Heine räddningen i föreställningen om 
det mystiska, supernaturalistiska geniet. Men detta är hos honom icke detsamma som 
godtycklig subjektivitet; konstnären är »vom heiligen Weltgeist bewegt» (s. 43), 
en uppfattning som står i närmaste sammanhang med den panteistiska världsåskåd
ningen. Såsom paradoxalt yppar sig i denna belysning Heines publikfrieri. Bland 
diktarens estetiska idéer har redan tidigt, från och med uppsatsen Die Romantik 
1820 , kravet på plasticitet en central roll. Maier demonstrerar i en analys av Heines 
ofta återkommande motiv med marmorbilder, huru det här är möjligt att finna en 
konstnärligt gestaltad opposition mot den hegelska abstraktionen; bilderna är inte som



för filosofen blott »Leichnahme, denen die belebende Seele entflohen ist» utan för
kroppsligad sinnlighet. Diktarens bekännelse till en estetisk »supernaturalism» gör 
honom, som G. R. Hocke påvisat (Manierismus in der Literatur 1959), till en före
trädare för den europeiska manierismen. Ett av Heines viktigaste problem blir att för
sona den moderna romantikens krav på innerlighet med det från antiken och från 
Goethe upptagna kravet på fast konturerad sinnlig gestaltning. I anslutning till tidi
gare forskare (N. Frye, Susanne Teichgräber, Laura Hofrichter) utvecklar Maier hur i 
hans lyrik såväl som prosa mer och mer ett »tematiskt» drag, en strävan efter simultan, 
icke episk presentation, framträder som strukturellt dominerande. Hans stilprincip kan 
kännetecknas som »Ideenassoziation» eller »Themensprung» (s. 93 f.). Den litterära 
texten blir en »Bilderteppich»; på detta sätt säkras möjligheten till plastisk gestalt
ning. Allegorien är Heines konstform framför andra, icke symbolen, från vilken han 
är avskuren genom sin syn på konstens uppgift. »Indem [...]  Heine die Wendung 
der Kunst von ewiger »Menschheitsgeschichte» zu bedrängender »Weltgeschichte» 
vollzieht, muss er auf das Symbol, welches die menschheitsgeschichtliche Einhet von 
Natur und Geist darstellt, verzichten. Die »Weltgeschichte», definiert durch den 
Abgrund zwischen Idee und materieller Welt, erlaubt noch keine Versöhnung eines 
Ewig-Menschlichen mit einer in ständiger Wiederkehr kreisenden Natur. In ihr 
gerät vielmehr die von ihr angestrebte gradlinige Veränderung auf ein Ziel hin 
mit dem kreishaften Rhythmus der Natur in Konflikt. Die Vorstellung von einer 
Entsprechung zwischen Geist und Natur muss in dem Augenblick schwinden, in dem 
sich der Mensch die Aufgabe stellt, sein Ziel einer ziellosen Umwelt abzutrotzen. 
Natur erscheint dann dem menschlichen Geist als starr und zwanghaft, als W ider
stand» (s. 124). En följd härav är att man om W olfgang Kaysers kriterier any ändes 
måste f rånkänna Heines poetisk verk all »Plastizität», emedan det saknar såväl »Ge
schlossenheit» som »Selbständigkeit». Med stort utbyte tillämpar Maier på Heine 
H.-G. Gadamers teori ( Wahrheit und Methode i960) om huru det estetiska med
vetandet under 1800-talet förvandlade »die Historie zur Gleichzeitigkeit» också i 
yttre måtto (universalbibliotek, museer). Detta blir en väsentlig förutsättning för 
Heines förmåga att betraktande och kommenterande gå ut och in i förflutna tider, 
till hans autonomi gentemot traditionen. Kommersialiseringen av konsten är något 
som Heine illusionslöst, ehuru med beklagande, accepterar. Under moderna förhål
landen är naturpoesien på grund av industrialiseringen omöjliggjord, enheten mellan 
människan och tingvärlden upphävd. En tidsenlig litteratur måste vara en praktisk 
levnadsyttring och måste i sig upptaga det verkliga livet. När Heine om och om igen 
fordrar att dikten skall vara ett politiskt handlande, övertar han på sitt sätt roman
tikern Friedrich Schlegels fordran » [ ...]  das Leben und die Gesellschaft poetisch zu 
machen» (s. 178 ) och opponerar följaktligen mot Goethe, hos vilken konsten aldrig 
tillerkändes en social funktion. Mot slutet av sin bana släppte Heine föreställningen om 
poesi som handling och intog mer eller mindre deciderat den position som han ännu 
i Die romantische Schule betecknat som goetheansk. Med idén om konstens autonomi 
följde insikten om dess karaktär av sken. Skönheten avlöste för den åldrande diktaren 
sanningen som konstens innersta väsen. Maier avböjer dock att tolka denna vändning 
som en psykologiskt betingad verklighetsflykt. Även under sitt sista skede tillerkände 
Heine litteraturen en politisk och moralisk funktion, men nu av civilisatorisk art. 
Han blir häri en föregångare till Thomas Mann. Sannolikt är Maiers bok den hittills 
mest välbalanserade framställningen av detta speciella Heineproblem. Tyvärr lider 
språket ibland av ordrikedom och dunkel.

En mera begränsad aspekt på skalden anlägges i Walter A. Berendsohns D ie künstle
rische Entwicklung Heines im Buch der Lieder. Struktur- und Stilstudien (Sthlm 
1970, (6), 209 s.; Stockholmer germanistische Studien, 7). Biografiska och genetiska 
problem skjutes här i stort sett åt sidan, vilket Berendsohn rättfärdigar med en hän
visning till Heines bekanta uttalande i ett brev till Immermann 18 23  om distansen
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mellan diktarens yttre och inre historia. Resultatet har blivit en omfattande, välavvägd 
och ytterst instruktiv exempelsamling, som ådagalägger utvecklingen från romantisk 
efterklang hän mot Nordsjödikternas självsvåldiga, nyskapande realism och förtjänst
fullt framhäver karakteristika i stilgrepp, motiv och attityder. Mera än kanske forskare 
i allmänhet vill Berendsohn —  helt kan han inte släppa influenstänkandet —  be
tona Goethes positiva betydelse för denna förskjutning hos Heine (jfr s. 20, 78 f.); 
han lägger stor vikt vid dennes eget uttalande den 27 november 18 23  att han då läst 
praktiskt taget »den ganzen Goethe». Överhuvud framstår detta år som en viktig 
gräns i författarskapet.

Diskussionen om Heines uppfattning av litteraturens väsen och funktion har —  
liksom över huvud taget all Heineforskning —  haft svårt att komma till rätta med 
hans bisarra sätt att sammanväva litteraturteoretiska, kritiska och allmänt ideologiska 
uttalanden. Mer och mer har man dock —  med undantag för den riktning som re
presenteras av Fuhrmann, Hultberg och andra —  alltsedan F. Gowas bok Heinrich 
Heines Ästhetik 19 23  börjat enas om det rimliga i att allvarligt söka efter en konsi
stent estetik bakom det oroliga och nyckfulla. Hans problem var, menar väl nu de 
flesta forskare, att motsägelsefritt kunna integrera föreställningen om en autonom 
konst med föreställningen om konsten som ett verktyg, att fastställa »ob eine ’Ten
denzdichtung’ möglich sei, die gleichzeitig Dichtung zu bleiben vermag» (H. Mayer 
i Meisterwerke deutscher Literatur kritik, 2, T. 1, Berlin 1956, s. XXI). Wolfgang 
Kuttenkeuler har i sin bok Heinrich Heine. Theorie und Kritik der Literatur (Stutt
gart . . . :  Kohlhammer 19 72 , 160  s.) sökt närmare belysa Heines brottning med denna 
fråga under tiden 18 20 —35. Inom ett utrymme som är alldeles för litet lämnas här en 
osedvanligt ambitiös redovisning för den hittills förda diskussionen; framställningen 
blir härigenom väl kompakt —  vilket framhäves av den snåriga stilen —  men sam
tidigt värdefull som översikt. Grundläggande för Heines syn på litteraturen är Hegels 
tes om densamma såsom en »Theorie der Zeit». Kuttenkeuler tar dock uttryckligen 
avstånd från Kaufmanns marxistiska utläggning av Heine och framhäver i stället hans 
skuld till den utopiska socialismen. Med romantikens estetik har Heines gemensamt 
att den avvisar imitation av naturen —  hoc est: realismen —  och hänvisar till fan
tasiens fria målande efter en inre åskådning (s. 90 f.). Å  andra sidan är denna inre 
åskådning för romantiken detsamma som förnimmandet av en statisk, ahistorisk oänd
lighet, medan den hos Heine är åskådandet av en dynamiskt fortskridande historie
process, av skogar, som ännu slumrar i ollonet. Sin avslutning når Heines sökande 
efter en estetik i 1830-talets syntes mellan »sensualism» och »spiritualism», i vilken 
såväl sociala som poetologiska aspekter kommer till uttryck. På liknande sätt som 
Windfuhr fastställer Kuttenkeuler i denna utveckling en »Persistenz im Wandel».


