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Höijers verk och erkände upphovsmannen av 
det som »achter Kenner der Philosophie und 
als Schriftsteller, der einen Rang unter den 
wahren Denkern verdient».

Både Schelling och Hegel torde ha blivit in
spirerade av den svenska filosofiska designen. 
Grundmurat som hans rykte var i Tyskland, 
förblev det dåligt i Uppsala. Men hans verk är 
fortfarande läsvärda. Han klyver rymderna 
med abstraktionens flisiga träsvärd och lyckas 
konstruera en tankebyggnad med djärv arkitek- 
tonik. Om Peter Forsskål vann internationellt 
rykte genom sina filosofiska tvivel, så är 
Höijers styrka en genomtänkt spekulativ kon
sekvens.

Gierow undrar om Höi jer fortfarande kan 
läsas och vara inspirerande. Han svarar själv 
att den filosofiska börsen är nyckfull. Ena år
tiondet står en filosof i centrum, andra årtion
det en annan. Omvärderingarna kommer tätt. 
Man får hålla med honom om detta. För tret
tio år sedan bekymrade man sig inte om Hegel, 
men numera har den hegelianska filosofien 
återfått sin reputation på den internationella 
filosofiska marknaden. När blir det Fichtes, 
Schellings och Höijers tur att nå en renässans?

Höi jer fängslar genom sin karaktär sfulla in
sats. Först var han en ungdomlig radikal som 
bidrog till oppositionen i Uppsala mot Gustav 
IV Adolfs despotism. När han blev ett offer 
för denna monarks konservativa kulturpolitik, 
förblev han principfast då andra vek sig för 
denne maktens halvherre. En viss fascination 
har också Höijers insatser som estetiker och 
kritiker.

Karl Ragnar Gierows framställning är be
undransvärd, och jag har bara funnit ett sak
fel (s. 1 1 3  nederst, om Hume) och några un- 
derlåtenhetssynder (anknytning till Herder i ett 
sammanhang och till den så kallade Longinos 
i ett annat). Det är ju märkligt att man inte 
har mer att anmärka med tanke på ämnets 
svårighet. Höijers manuskript är inte lättlästa, 
och hans filosofi är svår konsumerad. Kanske 
skulle jag velat ha biografien mer detaljerad 
och den filosofiska tolkningen utförligare. 
Dessutom hade ett mer pedantiskt fotnots- 
ackompanjemang varit användbart. Men om 
boken hade haft allt detta, så skulle den inte 
vara en akademisk levnadsteckning i mellan- 
vikt utan någonting helt annat. Karl Ragnar 
Gierow unnar säkerligen någon nydoktor att 
vara mer utförlig, mer pedantisk.

Den akademiska levnadsteckningen över 
Höijer är en fin introduktion till en av våra 
stora filosofers liv och verk. Den kan kanske 
stimulera till en behövlig forskning i det som 
med en transatlantisk term kallas för »intellec-

tual history» på gränsområdet mellan filosofi 
och dikt.

Teddy Brunius
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Jan Mogren: Tegnérs översättningsverksamhet. 
Skrifter utgivna av Vetenskaps-societeten i 
Lund. CWK Gleerup. Lund 1971.

Jan Mogren avslutar sin bok om Tegnérs över
sättningsverksamhet med en kort resumé, vari 
han bl. a. förklarar att hans avsikt har varit 
att lämna »ett bidrag till svensk översättnings- 
litteratur», men att han också har velat pre
sentera en materialsamling »till bruk för den 
som tar på sig den angelägna uppgiften att ge 
oss en allsidig behandling av Tegnérs hela 
diktning». Vid en sådan behandling kan man 
nämligen inte bortse från Tegnérs översättning
ar —  »allra minst när det gäller hans produk
tion under 1840-talet».

Detta är naturligtvis riktigt, och Mogren äg
nar också mycket utrymme åt en genomgång av 
de översättningar och försök till översättningar 
som Tegnér utförde under sina sista år. Sina 
intressantaste resultat tycks han mig ändå ha 
vunnit genom den granskning som han under
kastar den unge Tegnérs tolkningar från olika 
språk; utvecklingen till poet förefaller åtmin
stone mig betydligt mer lockande att följa än 
regressen under sjukdomstiden.

Ambitiöst och målmedvetet strävade den 
unge lundamagistern med att tillägna sig den 
rätta tekniken, att lära sig hantera sina red
skap. Uttrycksvilja saknade han minst av allt, 
men i regel följde han den retoriska stiltraditio
nens upptrampade stig; den traditionen frigjor
de han sig som bekant aldrig helt från. Till 
den hörde en utpräglad böjelse för »amplifika- 
tion» —  en böjelse som även den blev be
stående hos den mogne skalden. Mogren kan 
också redan i tidiga översättningar belägga be
grepp och ord som behöll en stark värdeladd
ning genom Tegnérs hela produktion.

Avhandlingen inleds med en redogörelse för 
metod och terminologi. Ett par viktiga termer 
är »metagraf-metod» och »tolkning», vilka står 
som motsatser till varandra. Enligt den förra 
metoden är resultatet på »målspråket» det enda 
som betyder något; översättaren skall av ett 
övertaget material forma ett konstverk för lä
saren i sitt eget land och sin egen tid; det var 
den metod som 1700-talet tillämpade och som 
Tegnér hade lärt känna exempelvis hos Kell
gren. »Tolkning» däremot innebär att översät
taren ser som sin främsta uppgift att på »mål
språket» ge en så trogen bild som möjligt av 
dikten, sådan den föreligger på »utgångssprå-
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ket». Det är den metod som vann insteg med 
romantiken.

Tegnérs egna yttranden om översättningens 
konst och betydelse —  i brev och tal —  är 
motsägande. Mogren visar emellertid klart att 
han från början, som man kan vänta, följde 
den »metagrafiska» metoden, men att han med 
tiden närmade sig » tolknings-metoden », dock 
utan att någonsin helhjärtat anamma den.

Av ett brev till Fredrika Bremer, daterat i 
augusti 1842, alltså efter insjuknandet, och ci
terat av Mogren, framgår att Tegnér betraktade 
sig själv som en reformator eller —  för att 
använda hans eget ord —  kättare, som ville 
förändra hela det svenska »rimsystemet» och 
över huvud taget svensk metrik. Mogren lägger 
i sin framställning stor vikt vid vad han be
traktar som »en strävan mot nyorientering» och 
»en ny stilvilja» hos den åldrande skalden. 
Att Tegnérs versteknik under 1840-talet luck
rades upp är ju ett känt faktum. Mogren gör 
också tydligt att han själv var medveten om 
detta förhållande och gärna ville framställa 
det som en vinning, men efter att ha tagit del 
av allt det material som Mogren har samlat 
och diskuterat, skarpsinnigt och med stor lär- 
domsapparat, frågar man sig, huruvida inte den 
främsta orsaken till det s. k. kätteriet ändå 
måste sökas i det förhållande som antyds på 
avhandlingens sista sida, där Mogren påpekar 
att Tegnér mot slutet av sitt liv varken hade 
koncentrationsförmåga eller kraft tillräckligt 
för det mödosamma arbete som en adekvat 
tolkning innebär.

Gustaf Fredén

R. F. Christian: Tolstoy. A Critical Introduc
tion. Cambridge University Press. Cambridge 
1969.
A. F. Zweers: Grown-Up Narrator and Child
like Hero. Mouton. The Hague 1971.
E. Dieckmann, Erzählformen im Frühwerk L. 
N. Tolstojs. Akademie-Verlag. Berlin 1969.

Få författare har varit så generösa mot sina ut
tolkare som Lev Tolstoj. Av hans samlade 
skrifter i 90 band upptas hälften av dagböcker, 
utkast, varianter och brev. Med deras hjälp kan 
man fastställa vad Tolstoj gjorde praktiskt ta
get varje dag av sitt liv —  den modernaste bio
grafien, som blygsamt kallar sig »material till 
en biografi över L. N. Tolstoj», har efter fem 
band endast hunnit till 1885. Dessa 45 voly
mer ger också ett överflödande material till 
studiet av verkens tillkomsthistoria, av Tolstojs 
tankar i religiösa, moraliska och politiska frå
gor, av hans syn på författarskapets tekniska 
sida.

Den som vill skriva en kort och populär in
troduktion till Tolstoj ställs därför inför va
let att koncentrera sig på en viss aspekt —  den 
biografiska, den idémässiga, den berättartek- 
niska —  eller försöka göra rättvisa åt dem alla. 
R. F. Christian, professor vid St. Andrews i 
Skottland, har i sin Tolstoy. A Critical Intro
duction valt att lägga hela tonvikten på förfat
taren Tolstoj. Den biografiska bakgrunden är 
sparsamt antydd, frågan om Tolstojs personlig
het tas inte alls upp, det religiösa och mora
liska problemkomplexet berörs endast i sam
band med de enskilda verken. Boken domine
ras av två stora kapitel, det ena om Krig och 
fred (som han tidigare skrivit en monografi 
om), det andra om Anna Karenina. Tillsam
mans upptar de 1 13  av bokens 270 sidor. Det 
förefaller också med den valda utgångspunk
ten helt naturligt. Det är i dem som Tolstoj 
demonstrerar hela sitt stora berättartekniska 
register.

Christians bok är utan tvivel den bästa in
troduktionen till författaren Tolstoj vi för när
varande har på något språk och den fyller en 
kännbar lucka. Han följer ett kronologiskt 
schema —  från det första, sällan beaktade för
söket att skildra en dag i författarens liv från 
1851 till den posthumt utgivna Hadji Murat — 
och utelämnar ingenting väsentligt. Redogörel
serna är klara, diskussionerna väl balanserade 
—  med talrika utblickar till samtida europeisk 
litteratur —  och omdömena sätts in med en 
bestämdhet som vittnar om beläsenhet och 
djup förtrogenhet med ämnet. De två kapitlen 
om de stora romanernas struktur och berättar
teknik är särskilt belysande; vad jag saknar är 
närmast en liknande redogörelse för hur stil
greppen delvis förändras markant i senare verk 
som Uppståndelse där angreppen på samhälls
institutionerna kräver en satirisk infallsvinkel, 
främmande för de tidigare verken.

Ett speciellt berättarproblem tar Alexander F. 
Zweers upp i Grown-up Narrator and Childlike 
Hero, en undersökning av Tolstojs trilogi Barn
dom, Uppväxtår, Ungdom. Problemet är det 
som uppställer sig vid självbiografiska böcker 
av denna typ: förhållandet mellan den vuxne 
berättaren (Tolstoj var 24 år) och barnets upp
levelser. I vilken utsträckning söker författa
ren ge en illusion av barnets spontana intryck 
och tankar, i vilken utsträckning låter han den 
vuxne kommentera och lägga till rätta? Zweers 
vänder sig mot en tidigare vanlig uppfattning 
att helt jämställa bokens hjälte och Tolstoj; 
han anser trilogien rentav (påståendet förefal
ler något förhastat) »unik i världslitteraturen» 
därför att Tolstoj skriver en självbiografi i jag
form men i en annans namn (hjälten hetçr som


