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262 Övriga recensioner

Duntons Athenian Mercury, en tidskrift som 
höll sig med ett slags kasuistisk hjärtespalt dit 
man kunde sända sina problem och få svar i 
följande nummer.

Starrs undersökning demonstrerar hur vissa 
typfall, t. ex. frågor om tvegifte, självmord, 
abort etc. återkommer också i Defoes roma
ner. Också där är det fråga om ständiga över
väganden i den kasuistiska skolans manér, och 
så får tankeriktningen inte bara ett idémässigt 
inflytande utan kommer också att prägla for
men: genom dessa ständiga, lite tafatta över
väganden tvingas författaren till ständiga di
gressioner. Samtidigt bidrar hopandet av olika 
slag av sådana problemställningar till romaner
nas episodiska karaktär, om nu inte detta var 
något som Defoe tillägnat sig på annat sätt; 
den episodiska dispositionen var ju i och för 
sig ingen nyhet.

Förutom Moll Flanders behandlar Starr i 
olika kapitel också A Journal of the Plague 
Year, Colonel Jack och Roxana och ger, innan 
han går in på romananalyserna, en översikt 
över kasuistikens ställning i England vid den 
aktuella tiden.

Hans-Göran Ekman

Georg Jäger: Empfindsamkeit und Roman. (W. 
Kohlhammer, Stuttgart 1969.

Jägers noggranna utredning av sentimentalitet, 
romanform och romanläsning i Tyskland under 
1700-talets sista decennier har ett särskilt in
tresse mot bakgrund av de senaste tio årens liv
liga diskussion i tysk litteraturvetenskap av den 
gamla frågan om sambandet mellan borgarklas
sens framväxt och tilltagande självmedvetande 
och tidens ideologiska och konstnärliga ut
trycksformer. Diskussionen kan här endast an
tydas.

Det är en gammal god liberal tanke att ett 
sådant samband existerar (Hettner, Lamm etc.). 
Marxistiska litteraturkritiker övertog, omfor
made och betonade än starkare denna uppfatt
ning (Plechanov, Rilla etc.). Kruuse kunde i 
sin undersökning av det engelska sentimentala 
dramat tillbakavisa den sociologiska synen. 
Ännu använde dock båda sidor ett enkelt åter- 
speglingskriterium. Uppmärksamheten inrikta
des på miljö, hjälteval, ämnessfär, explicita po
litiska uttryck osv. Å ena sidan antogs »det 
borgerliga» manifestera sig tämligen oförmed
lat i litteraturen. Då noggrannare analyser vi
sade att några sådana avtryck inte förelåg kun
de man å den andra sidan förneka sambandet. 
Kruuse påpekar sålunda att de förment borger
liga dramerna ofta utspelas i icke-borgerlig 
miljö och att de inte i särskilt hög grad sente-

rades av den borgerliga publiken. Alois Wier- 
lacher (Zum Gebrauch der Begriffe »Bürger» 
und »bürgerlich» bei Lessing. Nph 1967) anser 
sig kunna tillbakavisa den socialkritiska tolk
ningen av Emilia Galotti på grundval av den i 
och för sig riktiga iakttagelsen att »bürgerlich» 
hos Lessing närmast har innebörden »medbor
gerlig», »allmänmänsklig». Användningen av 
en odialektisk materialism hade alltså lett till 
att man i det ena lägret fann sig stå med allt
för trubbiga vapen och i det andra hembar 
lättköpta pyrrhussegrar.

Men om man bortser från borgarklassens 
samtidiga framväxt, hur vill man då förklara 
litteraturens förändringar. Hos Richard Dau- 
nicht (Die Entstehung des bürgerlichen Trauer
spiels in Deutschland. Berlin 1963) bür drama- 
turgins förändringar utvecklingens motor. Teo
rin påverkar praktiken och det regelmässiga 
dramat övergår i det oregelmässiga sorgespelet. 
Daunichts tes avvisas av Lothar Pikulik (»Bür
gerliches» Trauerspiel und Empfindsamkeit. 
Köln 1966) som hävdar att »den i grunden 
oborgerliga» känslofullheten orsakar en vänd
ning från offentligt-heroiska mot privat-famil- 
jära ideal. En liknande uppfattning som under
stryker det klasslösa familjeidealets utveckling 
redovisas av Wierlacher (Das Bürgerliche Dra
ma. Seine theoretische Begründung im 18. 
Jahthundert. München 1968).

På motsatt sida, i DDR, kan man iaktta en 
distansering från »vulgärmaterialistiska» stånd
punkter men också från alltför luftiga synteser. 
De i detta sammanhang aktuella avhandling
arna av Peter Weber (Das Menschenbild des 
bürgerlichen Trauerspiels. Berlin 1970) och Pe
ter Müller (Zeitkritik und Utopie in Goethes 
Werther. Berlin 1969) är som framgår av tit
larna inriktade på ideologikritik och jagar inte 
efter ekonomiska återspeglingar. De använder 
huvudsakligen en textexplikatorisk metod med 
god utsugningseffekt men förfaller tyvärr lätt i 
en blandat marxistisk och positivistisk jargong, 
inbakad i ett beskäftigt ordflöde och kryddad 
med implicita axiom vilket tenderar att skym
ma det värdefulla innehållet.

Diskussionen kan sammanfattas av Pikuliks 
och Webers ståndpunkter.

Det »borgerliga» sorgespelet är inte borger
ligt, menar alltså Pikulik. Det har i stället sina 
rötter i en förändrad publiksmak. Den känslo
fulla publiken vill uppleva medlidande och då 
detta förutsätter att den har identifikations
objekt måste dramats sociala nivå sänkas eller 
kungar och adelsmän visas från sin privata och 
familjära sida. Sorgespelet är alltså inte ett 
konstnärligt uttryck för en klasskamp utan ge
staltar utvecklingen av ett i grunden allmän
mänskligt människoideal. Om detta »allmän
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mänskliga» familjeideal i lika mån attraherar 
eller propageras av såväl adel som borgerskap 
säger dock inte Pikulik något om.

Weber accepterar Pikuliks beskrivning av 
människoidealets förvandling från Gottscheds 
tid till Lessings men han måste naturligtvis 
ställa frågan vad det var som orsakade publi
kens tilltagande känslofullhet (jfr också hans 
recension av Pikuliks avhandling i Weimarer 
Beiträge 3, 1967). Han vill inte se det borger
liga sorgespelet som en direkt återspegling av 
faktiska samhälleliga förhållanden och poli
tiska krav. I Miss Sara Sampson, som står i 
fokus för både honom och Pikulik, är konflik
ten inte av social karaktär. Sorgespelet blir 
hos Weber en exponent för en viss utvecklings
fas i det tyska borgerskapets växande själv
medvetande. Ur detta föds ett nytt människo- 
ideal som en motbild till det förhärskande feo- 
dalt-antika, en kontrast men ännu —  1750-talet 
—  inte ett politiskt färdigladdat alternativ. 
Dock pekar det redan fram mot revolutionens 
citoyen-ideal. Det privatliv som gestaltas på 
scenen kan bara förstås i sitt motsatsförhållan
de till en härskande ideologi som betonar auk
toritet, hierarki, ordning och pliktuppfyllelse.

Webers framställning kan naturligtvis inte 
tillfredsställa en uttalad antimarxist som Piku
lik, men den hade haft än större genomslags- 
kraft, åtminstone på icke-tyska läsare, om den 
mer energiskt hade aktualiserat de socialhisto
riska förutsättningarna. Karl Eibl visar i sin 
kommentar till Miss Sara Sampson (i Athe
näums utmärkta serie Commentatio, II. Frank
furt am Main 1971) hur nyttig en sådan kon
kret bakgrundsteckning kan vara även om for
matet är begränsat. De sociologiska förhållan
dena inom det borgerliga sorgespelets ram har 
tidigare beskrivits av Wolfgang Schaer (Die 
Gesellschaft im deutschen bürgerlichen Drama 
des 18. Jahrhunderts. Bonn 1963). Den avideo- 
logiserade och ahistoriska uppfattningen av 
1700-talet är alltså inte allenarådande i för- 
bundsrepubliken (jfr också t. ex. Wilhelm Voss- 
kamp, Dialogische Vergegenwärtigung beim 
Schreiben und Lesen. Zur Poetik des Briefro
mans im 18. Jahrhundert. DVjs 1, 1971 och 
Dieter Kasangs recension av Wierlachers av
handling i NPh i, 1972).

Mot denna bakgrund är ett klarläggande av 
känslofullhetens väsen och dess genomslag i 
litteraturen att välkomna. Ur just den synvin
keln har dock Jägers avhandling inte så mycket 
att ge. Även om det därför kan vara orättvist 
att betrakta den i sammanhang med den dis
kussion som förts står det dock klart att Jäger 
tillhör dem som vill se känslofullheten som 
något autonomt och därmed som något ohisto
riskt. Han har vidare valt att studera den före

trädesvis via dess kritiker vilkas utsagor sam
manförs i »Argumentationsschemata die über 
Jahrzehnte wiederholt werden» och detta bidrar 
också till att de undersökta företeelserna, käns
lofullhet och roman, får en abstrakt karaktär.

Det element som förbinder de två företeel
serna är senupplysningens argumentationssche- 
ma som först används mot känslofullheten och 
sedan utnyttjas under den något senare striden 
mot romanen. Nu är ju dock de schemata som 
används vid de flesta sammanstötningar mellan 
gammalt och nytt ganska likartade. Det blir 
därför en diskutabel poäng när Jäger finner 
att man i de aktuella konfrontationerna hu
vudsakligen utnyttjar ett antropologiskt (den 
harmoniska föreningen av tanke och känsla) 
och ett socialt (samhällets lugna utveckling) ar
gument. Man måste naturligtvis beakta den spe
cifika utformningen av argumenten i en be
stämd historisk situstion. Samtidigt är man 
dock tacksam för att Jäger inte fördjupat sig 
i pseudohistoriska utredningar av argumentens 
genes.

Jäger utökar beläggen i Wilhelm Feldmanns 
ordstudie från 1904-05 (ZfDW IV) efter en 
synnerligen ambitiös läsning av ordböcker, ro
maner och kritik, och han har framförallt sys
tematiserat materialet på ett vettigt sätt. Ut
vecklingen från Zärtlichkeit till Empfindsam
keit och försöken att värna detta senare mot 
det överspända eller hycklande Empfindelei (i 
Sverige är de adjektiviska motsvarigheterna i 
denna räcka »öm-känslofull-känslosam») teck
nas med kanske alltför stor grundlighet. De 
känslosammas egen vokabulär skymtar dock 
bara i deras defensiva argumentering.

Under kampen mot romanen är det uppen
bart att det sociala argumentet måste ha fått 
allt större betydelse, inte minst på grund av 
romanläsningens karaktär av masslektyr. En
staka känslosvärmare kunde slås på fingrarna 
med språkmästarens linjal, men nu ställdes sen
upplysningens samhällsbevarare inför en före
teelse som redan i det yttre, utbredning och po
pularitet, hade en antihierarkisk inriktning mot 
det etablerade litteratursamhället och som idé
mässigt förnekade de moralistiska pedagoger
nas raison d’être genom att hävda människans 
inneboende förmåga till »upplysning genom 
hjärtat». När sedan den i romanen odlade sub
jektivismen även hotar det »borgerliga» sam
hällets grundvalar och fräter på de pliktrela
tioner som förbundits med rollerna son, far, 
familjeöverhuvud, vän och medborgare, då 
återstår för de toleranspredikande upplysnings- 
männen bara att ropa på polisen. Avhandlings
författarens namne, Hans-Wolf Jäger, har i en 
intressant liten studie (Politische Kategorien in 
Poetik und Rhetorik der zweiten Hälfte des
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18. Jahrhunderts. Stuttgart 1970) skisserat den 
litterära debattens tilltagande politisering. Det 
hade varit önskvärt att Georg Jäger visat mer 
intresse för att, som där sker, uppmärksamma 
bevekelsegrunderna bakom de explicita ställ
ningstagandena i den teoretiska debatten. Själva 
det faktum, som avhandlingens disposition il
lustrerar, att känslofullheten associeras med 
den farliga romanen visar väl på det samhälle
liga argumentets vikt. Men Jäger låter i sitt 
avsnitt om romanen den sociala och politiska 
argumenteringen glida in i ett skymningsland 
för att i stället ge plats åt, det måste erkännas, 
mycket värdefulla utredningar av romanteorins 
förutsättningar i didaktik och historiografi. 
Känslofullheten inom andra genrer berörs inte, 
en lakun som inte motiveras.

Även den åtminstone skenbart opolitiska ar
gumenteringen mot romanen blir genom Jä
gers abstraktionsbenägenhet väl odifferentierat 
framställd. I kritiken av Werther tenderar så 
olika ståndpunkter som Gözes ortodoxa, Nico
lais apologetiska och Lessings antifeodala att 
sammanfalla eftersom de uttrycker sig i kate
gorier som på ytan har en formell likhet, t. ex. 
plikt contra subjektivitet. Müller visar i sin 
ovan nämnda studie självfallet ett helt annat 
sinne för den historiska dynamiken i Werther- 
debatten.

Till de odiskutabla förtjänsterna i avhand
lingen hör den ordhistoriska utredningen, även 
om sådana redan i sig kan tyckas ha ett be
gränsat värde, de romanteoretiska avsnitten och 
inte minst den utomordentligt fylliga och före
dömligt systematiserade bibliografin.

Christer Åsberg

Alf Kjellén: Bellman som bohem och parodi
ker. Studier i hans diktning. (Stockholm Studies 
in History of Literature 12.) Almqvist & Wik- 
sell. Sthlm 1971.

Vad Alf Kjellén tagit fasta på i denna intres
santa och väl dokumenterade studie är främst 
Bellmans attityder till samhället. Tidigare fors
kare har i allmänhet frånkänt diktaren social 
och politisk medvetenhet. Ofta har han fram
ställts som det lyckligt naiva barnet som med 
samma obekymrade lätthet rör sig i alla sam- 
hällsmiljöer, från hovet till buskrogen.

Kjellén visar övertygande att detta är en grov 
förenkling. Visserligen torde det vara omöjligt 
att ur Bellmans verk härleda någon genomtänkt 
samhällskritisk ideologi —  om Kjellén till 
äventyrs haft planer i den vägen har han tvun
gits modifiera dem under arbetets gång. Men 
den bellmanska diktarvärlden innebär dock en 
serie ställningstaganden, ofta kritiska, till före

teelser i Gustav IIL.s klassamhälle. Genom att 
studera sådana ställningstaganden, mer eller 
mindre klart medvetna, får man en mer nyanse
rad bild av Bellmans sociala roll som förfat
tare och därmed också av sammanhanget i hans 
mångskiftande, till synes motsägelsefyllda pro
duktion av bibelparodier och psalmer, krogvi
sor och hyllningar till kungahuset.

Efter en inledande kritisk översikt av littera
turen om den »naive» Bellman, försöker Kjel
lén precisera diktarens situation som »bohem» 
under 1760-talet, den tid då hans sociala roll 
och därav betingade världsbild formades. 
Denna situation avviker något, ehuru knappast 
radikalt, från den som andra unga författare be
fann sig i, enligt vad Bo Bennich-Björkman ny
ligen utrett i sin banbrytande avhandling För
fattaren i ämbetet. Också för Bellman hägrade 
ämbetsmannakarriären, men till skillnad från 
många diktarkolleger var han föga framgångs
rik på denna bana, och hans bohemiska um
gängesvanor förde honom i konflikt med di
verse representanter för lag och ordning. Det 
var därför naturligt att han i sin diktning i viss 
mån skulle identifiera sig med de av samhäl
let utstötta (källarkunder, krognymfer etc.) och 
satirisera rika brackor, bornerade överhetsper
soner, paltar och tullsnokar.

Dock kunde man kanske önskat att Kjellén 
ännu starkare framhävt hur politiskt oskyldig 
Bellmans samhällssatir trots allt är. Typiskt nog 
är det de lägre polisiära funktionärerna (paltar, 
tullsnokar) som drabbas hårdast, inte de rika 
eller adeln. Något djupare klassmedvetande el
ler revolutionärt patos blir det, som också Kjel
lén framhåller, inte fråga om. Redan från bör
jan av sin bana och intill sin död uppvaktar 
Bellman energiskt förmögna ståndpersoner i sitt 
hopp om att ta sig upp ur den sociala misären. 
Inslaget av social indignation och satir i de ti
diga Bellmansdikterna är väl inte heller alltid 
fullt så betydande som Kjellén vill göra gäl
lande.

Men visst finns indignationen där, för den 
som är lyhörd, i ungefär samma grad som hos 
t. ex. Ferlin eller Ekelöf, två senare diktare som 
satiriserat Sverige och tagit parti för de urspå
rade från en likartad »bohemisk» utgångspunkt. 
Bellmans kritik är bara så mycket mer ängsligt 
inlindad, ofta förträngd av behovet att behaga 
borgerskapet och diverse höga beskyddare. Bäst 
kommer väl kritiken fram i medlidandets in
direkta form: medlidandet med gatunymfer som 
förs till Spinnhuset, fyllbultar som dör glömda 
i rännstenen osv.

I ett kapitel om Bellmans förhållande till 
kungahuset påvisar Kjellén hur diktaren sär
skilt framhäver Gustav III:s omsorg om de fat
tiga som ett skäl att hylla hans politik. Men


