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över stora och centrala fait av Voltaires insats. 
Ett par kapitel om Voltaires dramatik (»Tearful 
Tragedy», »Tearful Comedy») ger, såvitt jag för
står, värdefulla nyanseringar av Voltaires drama
historiska position. Men bokens mera allmänna 
teser i ämnet »Voltaire and Sensibility» er
bjuder numera knappast något nytt vare sig från 
psykologisk eller från idé- och litteraturhistorisk 
synpunkt.

Lars Gustafsson

296 Övriga recensioner

Fritz Paul: H enrich Steffens. Wilhelm Fink Verlag. 
München 1973.

Fritz Pauls monografi H enrich Steffens är en s. k. 
H abilationschrift, framlagd vid universitetet i 
München. Kanske kan detta gälla som delförkla
ring till den utrerat »vetenskapliga» form vari han 
presenterar sina resultat och det påfallande stora 
intresse han ägnar metodfrågor. Därom mera ne
dan.

Inledningsvis konstaterar Paul att den brett upp
lagda självbiografi som Steffens författade på sin 
ålderdom alltjämt utgör en av de viktigaste källor
na till kunskap om den tyska romantikens person
historia och därför bevarar hans namn levande, 
men att hans övriga, mycket omfångsrika författar
skap numera studeras endast av få. Det är emeller
tid, enligt Pauls mening, av sådan art att ett försök 
att tränga författaren  Steffens inpå livet måste an
ses motiverat — vartill kommer att han spelade en 
viktig roll som idéförmedlare mellan Tyskland och 
Danmark vid 1800-talets början.

Att kartlägga vad detta sistnämnda innebar är 
alltså en av de två huvuduppgifter som avhand
lingens författare åtagit sig — och väl den som är av 
störst intresse för oss. Med stor skärpa framhåller 
Paul att han haft föga hjälp av tidigare forskning på 
området och att han rör sig på i stort sett obanade 
stigar. Sålunda finner han det allra mesta av det 
som tidigare skrivits om dansk romantik, enkan
nerligen om Steffens’ insats, hopplöst föråldrat; 
med beklagande framhåller han exempelvis att 
Vilhelm Andersens arbete Guldhornene alltjämt 
är oumbärligt -  eftersom det saknas en modern, 
metodiskt tillfredsställande ersättning. Ej nar 
Thomsen, som i sin intressanta och roliga studie 
Omkring Oehlenschlägers tyske Quijotiade 
G95o) gjorde invändningar mot den traditionella 
uppfattningen om Steffens betydelse som intro
duktör av romantiken i Danmark, får visserligen 
erkännandet att hans skrift är »nennenswert» 
och bestås rentav hedern av ett bemötande, men 
detta utfaller påtagligt snävt. Än mer summariskt 
behandlas Vilhelm Michelsen, som dock i tre olika

sammanhang — av vilka Paul endast tar hänsyn till 
ett — har diskuterat problemet Steffens och dansk 
romantik.

Ännu lägre än den danska romantikforskningen 
taxerar Paul den svenska. Den har stannat vid 
punktinsatser, vilket — påstår han — har lett till att 
Valdemar Vedels Svensk romantik fortfarande be
traktas som ett standardverk! Övermåttan hård 
faller domen över Albert Nilssons arbete med 
samma titel: det är alldeles för anspråksfullt att ge 
en dylik övergripande titel åt en bok som inte 
innehåller något annat än en rad monografiska 
framställningar!

Men om Paul är kritisk mot nordisk romantik
forskning är han sannerligen inte heller imponerad 
av sina egna landsmäns resultat. De har, förklarar 
han, nästan genomgående använt en föråldrad och 
ineffektiv metodik. Undantag finns, men i regel 
har det även i dem stannat vid själva ansatsen. 
Själv betraktar han sig som profet för en ny lära -  
därav den myndigt tillrättavisande tonen och det 
ideliga inskärpandet av vikten av en sann metodo- 
logisk renlevnad. Det förefaller mig, trots uppre
pad och noggrann genomläsning av boken, svårt 
att säga vari det epokgörande nya består. Ett drag 
som framträder mycket starkt är den övermåttan 
flitiga användningen av ett psykologiserande språk 
med termer sådan som Apperzeption, ett honnörs
ord att hålla skarpt åtskilt från det torftiga be
greppet Rezeption, och W irkungsästhetik, vilket på 
samma sätt kontrasteras mot det ytligt sett snarlika 
men väsensskilda W irkungsgeschichte. Men däri 
kan ju inte den innersta hemligheten ligga dold. 
Kanske gör man Paul mest rättvisa genom att låta 
honom komma till tals med egna ord, så som sker 
exempelvis på bokens sista sida.

Där sammanfattas, som rimligt är, de resultat 
som Paul anser sig ha vunnit — eller i varje fall ett 
av dem — nämligen att den brist på enhetlighet 
som kännetecknade Jena-kretsens »universalro
mantik» och som han betecknar som skenbar, i 
Skandinavien gav upphov till verkligt motstridiga' 
strömningar och strävanden, vilka, bottnande i 
historiska förutsättningar, betingar den stora skill
naden mellan tysk och nordisk romantik. Därefter 
tillägger förf. några ord, som tycks lyfta fram vad 
som torde kunna betraktas som kärnan av hans 
metodik:

»Gerade dadurch wird jedoch Wirkungsge
schichte erst zur Wirkungsästhetik, da nicht durch 
das Nachnahmen, sonder nur durch das aus
deutende Verändern, ja selbst durch den Zerfall 
einer ursprünglichen Ästhetik, primär ein Stil
wandel und Sekundär eine eigene, neue Kategorie 
des Epochenverständnisses, recht eigentlich also 
eine »neue» Romantik, ensteht, bzw. in Skandi
navien tatsächlich entstanden ist.»

Det skall inte förnekas, att rec. ibland har känt
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en stark frestelse att på Pauls forsknings- och 
framställningsmetod tillämpa vad fysikern H. C. 
0rsted en gång yttrade om tidens naturfilosofer: 
»Om man utelämnar nomenklaturen, blir endast 
elementa kvar.» Men det vore att fålla en alltför 
hård dom. Gör man sig mödan att tränga igenom 
snårskogen av »vetenskapligt» klingande termer 
och att hålla fast vid tanketråden genom mångfal
den av biografiska och andra utredningar, framträ
der efter hand bilden av en rikt sammansatt, ofta 
motsägelsefull, stundom föga sympatisk men alltid 
»strävande» natur — i den mening Goethe gav 
ordet — en natur av icke alldeles vanliga mått. 
Samtidigt får man som bakgrund en detaljerad och 
livfull skildring av en brokig och svåröverskådlig 
tankevärld, dominerad av namn sådana som Nova- 
lis, Schelling och bröderna Schlegel. Paul beteck
nar i något sammanhang Steffens roll som idéför
medlare som »paradigmatisch». Mer träffande vo
re kanske att med det ordet karakterisera hans 
funktion som företrädare för den i likhet med 
honom själv ofta motsägelsefulla och svårgripbara 
men fängslande företeelse som benämns tysk ro
mantik.

G u s ta f  Fredén

Paul Fröberg: M in n en  och bikt. E n  studie i  M alla  
Montgomery-Silfverstolpes memoarer. Svenska Huma
nistiska Förbundet. 85. P. A. Norstedt & Söners 
Förlag. Sthlm 1974.

»Jag undrar ofta på, vid tanken på Mallas tide- 
hvarf, hur en så oändlig välvilja kunde stå tillsam
man med ett så oändligt trassel, eviga missför
stånd, daglig omtuggning af samma förebråelser, 
missnöjen, explikationer. Man visste till slut icke 
hvar man hade sig sjelf, ty bäst man trodde sig hvit 
som ett lamm, beskyldes man att vara den svartas
te neger, den argaste egoist, den otacksammaste 
gök. Och så skulle man taga emot och gifva ifrån 
sig alnslånga epistlar i slika artiga ämnen. Detta 
sjelfplågeri i centrum bredde sig ut som ett conta- 
gium till alla radierna, och jag tackar Gud, att jag 
snart återfick mig sjelf genom att komma in i en 
krets af goda, obortkrånglade menniskor, der jag 
fick lära känna, hur den sanna ömheten ser ut.»

Orden är Bottigers, i ett brev till Adolf Fredrik 
Lindblad den 6 januari 1875. De citeras av lektor 
Paul Fröberg i slutet av hans analys av den vittra 
damens »lidelsefulla vänskaps kärlek».

En stor del av Fröbergs skrift ägnas åt detta för 
Malla typiska element — vänskapskärlek. Hennes 
katalogaria är väl inte så lång men desto mer inten
siv under de många åren som förmögen och socialt 
rangerad änka: Per Ulrik Kernell, Erik Gustaf

Geijer, Lindblad, Bottiger. När man tagit del av de 
olika turerna i detta oroliga hjärtas eskapader 
känns Bottigers vittnesbörd som en väntad bekräf
telse, ett uttryck för kreaturens suckan. Fröberg 
talar också om Mallas memoarer som »en av våra 
stora kärleksromaner». Memoarerna utgör förfat
tarinnans uppgörelse med sig själv, en fortlöpan
de bildningsroman för sensibiliteten. Fröberg stäl
ler hela tiden Mallas inre upplevelser och sätt att 
vara mot tidevarvets kultur i stort, dess litterära 
och sentimentala smak; ty, säger Fröberg: »Mallas 
syn på kärleken är -  som hos alla -  både tidspräg- 
lad och personlig. Hon har tagit intryck från om
givningen och från den litteratur hon läser, men 
också från de erfarenheter livet skänker hen
ne.» Det hör till de ovedersägliga förtjänsterna i 
denna studie att Fröberg så fint lyckas blottlägga 
Mallas intellektuella och sentimentala bakgrund. 
Förutsättningen är hans djupa kunskap om roman
tikens andliga atmosfär.

»Detta är mina barn — det är skrifvit med mitt 
hjerteblod!» säger Malla om sina memoarer. I an
nat sammanhang kallar hon dem »m itt enda egna». 
När man tagit del av Fröbergs berättelse om Mal
las liv, sådat det speglas i memoarerna, blir detta 
uttryck gripande. Bilden från de litteraturhistoris
ka handböckerna av de berömda fredagarnas litte
rära och musikaliska läckerheter viker för en an
nan: bilden av en orolig kvinnosjäl, rastlöst jagan
de efter något bestående, ett offer för de höga kav 
hon — kanske av rädsla — ställde på tillvaron och 
medmänniskorna, barnlös änka vid 37 år, »tante» 
och andlig gudmor i många förnäma hus, egocen- 
trisk, kanske driven därtill av ruvande ensamhet. 
En journalreflexion är av intresse. 1827 skriver 
Malla: »vi är alla ensamma en korrt tid undantagen 
— Kärlekens\»

Därför är Bottigers bekännelse så intressaftt: 
den bryter igenom den s j älvc en trerad e väven och 
far oss för ett ögonblick att se sammanhangen i 
annat perspektiv än Mallas. Och i fantasin kan 
läsaren sedan efter personlig läggning filmiskt fö
reställa sig den tillvaro i Uppsala som Malla under 
många år förde, och där skvallerspeglarna säkerli
gen inregistrerade minsta avvikelse lika obarmhär
tigt som nutidens veckopress.

Det började tidigt: knappt 13-årig öppnar Malla 
Montgomery en dagbok, Idén att skapa ett sam
manhängande memoarverk tas upp sedan hon 
1807 förenat sina öden med sedermera översten 
David G. Silfverstolpes. Men först som änka och 
under inflytande av vänskaps kärleken till den 
unge Per Ulrik Kernell blir memoarskrivandet en 
sysselsättning på heltid. Det säger något väsent
ligt om arten av Mallas inspiration och intentioner 
att författandet båda gångerna dikteras av senti
mentala skäl: Malla hade velat berätta sin inre 
historia för David Silfverstolpe, men denne re


