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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
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bekant Irtenev). Därav följer, menar Zweers, 
att intresset med denna trilogi inte ligger i vad 
den kan berätta för oss om Tolstojs tankar, 
intryck och känslor som barn, utan snarare i 
de berättartekniska grepp den unge Tolstoj här 
prövar för att generellt belysa och analysera 
sådana tankar, intryck och känslor, grepp som 
han senare utvecklar i sina stora romaner.

Zweers utvecklar alltså synpunkter som vi 
känner till från den formalistiska litteratur
forskningen på 20-talet (främst Ejchenbaum). 
Han ger en del goda synpunkter och observa
tioner men samtidigt förefaller mig hans bok 
som helhet alltför schematisk och begränsad. 
En östtysk forskare Eberhard Dieckmann har 
tagit upp samma problem i Erzählformen 
im Frühwerk L. N. Tolstojs 18 5 1-18 57  och 
jag finner hans framställning klarare och mera 
inträngande. Dieckman använder vid sin un
dersökning termerna Autor-Erzähler och Er
zähler-Medium (motsvarande engelskspråkiga 
forskares »the narrating I» och »the experi
encing I»). Han undersöker spänningen mellan 
dem och visar på den starka skillnaden mellan 
de olika delarna i Tolstojs trilogi. I Barndo
men dominerar Erzähler-Medium, i de övriga 
tar der Autor-Erzähler mer och mer överhan
den och de två perspektiven sammansmälter 
ofta. Det är en utveckling som visar Tolstojs 
väg mot mera objektiva berättarformer.

Nils Åke Nilsson

H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968. En bib
liografi ved Aage Jørgensen. Akademisk bog
handel. Århus 1970.

»Jeg har Erkjendelse, uendelig stor Erkjendelse, 
Tydskland og Sverrig erobres, det lille Danmark 
bliver dog tilsidst stolt deraf og siger, ’det er 
dog en satans Karl!’ og saa har jeg Danmark 
med i Posen.» Så skriver H. C. Andersen i ett 
brev 1839. Uttalandet är ett av de många som 
vittnar om i hur hög grad åtrån efter beröm
melse, efter en hög placering inom samtidens 
litterära hierarki, var en del av hans person
lighet. Han arbetade själv energiskt för denna 
»Erkjendelse», både i Danmark och på det in
ternationella planet. Särskilt på det senare var 
han aktiv, vilket hans stora korrespondens bär 
vittnesbörd om, och det är troligt att huvud
orsaken härtill var den övertygelse som hans er
farenheter hade ingett honom och som brev
citatet ovan ger uttryck för: att det var ut
ländska kritikers och läsares upptäckt av hans 
litterära storhet som skulle få hemlandet att 
erkänna den. Ett djupt människointresse och en 
hög värdering av vänskapen var otvivelaktigt

viktiga drivkrafter i hans upprättande och upp
rätthållande av ett stort nät av kontakter, men 
även omsorg om den egna framgången i före
ning med en klar blick för de intellektuella 
miljöernas mekanismer torde ha varit en bidra
gande faktor.

Som bekant lyckades Andersen i rikt mått 
i sina ambitioner. Vid sin död var han föremål 
för en popularitet, vars geografiska omfattning 
visade att han fått inte bara Danmark och dess 
grannländer, utan hela världen »med i Posen». 
Att denna popularitet inte falnat visar den om
fattande litteratur som ägnats hans liv och hans 
författarskap och som fortfarande, nu nästan 
hundra år efter hans död, för varje år ökas 
med ett stort antal bidrag, en biografisk och 
litteraturvetenskaplig återspegling av » Erkj en
delsen».

Aage Jørgensen, universitetsadjunkt i Århus, 
har åtagit sig den mödosamma uppgiften att 
åstadkomma en bibliografisk sammanställning 
av denna litteratur och har all heder av det 
sätt på vilket han med sitt voluminösa arbete 
H. C. Andersen-litteraturen 1875-1968  skilt sig 
från den. Jørgensen är ingen pionjär, men 
hans bibliografi är den mest omfattande på 
området, ett standardverk som med tacksamhet 
kan välkomnas av alla Andersen-intresserade. 
Den förtecknar hela den internationella ander- 
seniana, dock med vissa inskränkningar och re
servationer, för vilka bibliografen redogör i sitt 
förord: dels har han av praktiska skäl tvingats 
hålla sig inom »de kendte sprogs område», vil
ket innebär att litteratur från asiatiska, afri
kanska och finsk-ugriska språkområden har ute
lämnats, dels vill han inte utesluta att många 
bidrag har undandragit sig hans uppmärksam
het —  ett påstående vars giltighet, i alla fall 
vad adjektivet beträffar, en genomsyn av boken 
ger anledning att betvivla.

Dispositionen är klar och överskådlig, och ett 
utförligt person- och ämnesregister underlättar 
användningen. Ämnesregistret möjliggör således 
genom sin förteckning av bidragen utifrån deras 
anknytning dels till de olika verken i författar
skapet, dels till aspekter som »litteraturhisto
risk placering», »social-politisk indstilling», »for
elskelser» o. d. en snabb orientering. Samma 
syfte tjänar de kortfattade kommentarerna till 
de enskilda numren och de talrika korshänvis- 
ningarna. Materialet är kronologiskt uppställt 
och för varje år uppdelat i fyra kategorier: 
utgåvor, böcker och bokavsnitt, tidskriftsbidrag, 
tidningsartiklar. Sammanlagt förtecknas 2 325 
numrerade bidrag, men det rör sig i själva 
verket om ett betydligt större antal, eftersom 
recensioner och debattinlagor inte förtecknats 
separat, utan i anslutning till de böcker och


