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300 Övriga recensioner

tiska drömmar eller andra former av självbedräge
ri till klarsyn.

Ingen lär väl förneka att Jane Austen inte är 
detaljrealist som t. ex. H. G. Wells (eller som 
Scott i hans bakgrundsteckningar) och att hon i 
stället är i släkt med Henry James i hans kräsenhet 
i valet av meddelade detaljer. Mansell tycks i det 
avseendet därför slå in öppna dörrar. Han går 
emellertid ännu längre, och i strid mot t. ex. 
Wayne Booths analyser (av framför allt Emma) i 
T he Rhetoric o f Fiction  vill han hävda att det finns 
mycket litet av neutralt meddelad sanning i roma
nerna — att även i de ögonblick då deras berättare 
verkar pålitlig (för att använda Booths term) man 
oftast har att göra med färgade uttalanden, i vilka 
författaren avser att låta de diktade personernas 
syn på sig själva eller andra återspeglas. T. o. m. 
den första meningen i Emma (»Emma Woodhouse, 
handsome, elever, and rich ...» ) får han till en 
sådan återspegling av Emmas tankar om sig själv -  
en av flera förlöpningar i tesens intresse.

Hans hävdande av Jane Austens konstnärliga 
medvetenhet är också så starkt att han i en del fall 
vill förklara förekomsten av scener med osanno
likhetens prägel som en del av författarinnans 
»plan»: de spelar ingen roll för henne, hon har 
dem med för att kunna ge belysning åt en persons 
utveckling, och för att detta är allt som verkligen 
betyder något för henne. Mansell tycks alldeles 
förbise att Jane Austen väl ändå var ett led i en 
berättar tradition för vilken det osannolika fortfa
rande var en legitim krydda i anrättningen; också 
att det förmodligen inte alltid är en fråga om att 
Jane Austen var höjd över det godtyckligt in
smugglade utan att hon kanske inte alltid bemä
strade intrigen dessförutan.

Bortser man från envisheter och för starka ac- 
centueringar i framställningen måste man emeller
tid medge att den har förtjänster, speciellt i analy
sen av de psykologiska processer som Jane Austen 
blottlägger och i teckningen av det som samman
binder och särskiljer romanerna inbördes. Mansell 
är också oklanderligt beläst i Austenlitteraturen, 
men han bemöter inte på något sätt utförligt andra 
kritiker: han nöjer sig med att notera avvikande 
(och ibland med hans egna samstämmiga) mening
ar i fotnoter; vilket förstås är en bekväm metod.

E rik  Erykm an

Walter L. Reed: M editations on the Hero. A  Study  
o f the Romantic Hero in  N ineteenth-Century Fiction. 
Yale U.P. New Haven & London, 1974.

Edith Kern har i en uppsats, kallad The Modern 
Hero och publicerad i Victor Bromberts bok The 
Hero in Literature (New York 1969), hävdat att 
hjältebegreppet mot slutet av 1600-talet under
gick en kraftig förändring. I klassisk litteratur och

ännu i renässansens fordrades av en hjälte att den
ne skulle vara heroisk. Men nu krävdes så små
ningom bara att han var tillräckligt intressant för 
att vara bokens huvudperson. Intressanta genom
snittsmänniskor började ersätta de storslagna un
dantags männis korna.

Med romantiken följer emellertid anmärk
ningsvärda försök att återuppliva en gammaldags 
hjältedyrkan. Framför allt underkastar sig diktarna 
stor möda att förklara, vari det hjältelika består, 
hur hjältar kan finnas och uppstå. Walter Reed 
kallar sådana försök för meditationer över hjälten 
och menar att romantikens hjälteuppfattning är till 
den grad problematisk att den fordrar en utred
ning.

Man kan hålla med om att hjälte begreppet alltid 
är värt att fundera över, särskilt i vår tid då det 
urholkats ända därhän att hederstitlar av typen 
Sovjetunionens hjälte verkar lätt atavistiska. Men 
jag vill låta det vara osagt om romantikens hjälte
begrepp blir så mycket mindre problematiskt av 
att man granskar sinsemellan så olikartade verk 
som Kierkegaards Frygt og Baeven och Gjentagel- 
sen, Lermontovs Vår tids hjälte, Emily Brontés 
Wuthering Heights samt Melvilles Moby Dick och 
Pierre.

Reed ägnar ett första kapitel åt Kierkegaards 
troshjältar, framför allt Abraham i Frygt og Baeven 
som påstås innehålla en förstucken polemik mot 
Hegels hjälte-begrepp. Detta förefaller inte alls 
osannolikt. Den historiska utvecklingen kan aldrig 
göra Abraham inaktuell, menar Kierkegaard, helt 
enkelt därför att han utgör ett slags gammaltesta
mentlig figura för Kristus. Abraham är i sitt 
offrande av Isak tidlös, irrationell, absurd och 
obegriplig, eftersom han förkroppsligar »trons 
galenskap». Så ville Kierkegaard tänka sig hjälten, 
men det ville inte Hegel. Reed skriver mycket om 
detta, och han kunde kanske ha skrivit mindre, om 
han behärskat danska och dansk Kierkegaard-litte- 
ratur, t. ex. Niels Thulstrups grundläggande arbete 
om Kierkegaard och Hegel.

I analysen av Gjentagelsen gör Reed en stor 
affär av att den unge mannen offrar den älskade, 
ungefär enligt Jobs recept: Herren gav och Herren 
tog, välsignat vare Herrens namn!, medan där
emot berättaren Constantin Constantius misslyc
kas med att återuppliva sina teaterminnen i Ber
lin. Poängen är naturligtvis att den religiöse hjäl
ten lyckas återuppliva förlusten av den älskade om 
och om igen, och ur denna upprepning hämta 
religiös uppbyggelse, medan däremot den för
tvivlade estetiken aldrig förmår att åstadkomma 
någon riktig förnyelse av sin momentana livsnjut
ning. Reeds iakttagelse är alldeles riktig men 
inte särskilt uppseendeväckande eller ny.

Man kan tycka, att dessa Kierkegaards ka tros
hjältar inte har ett dyft gemensamt med en demo
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nisk kraftkarl som Heathcliff i Brontés roman 
Wuthering Heights. Men då underskattar man 
Walter Reeds energi och hejdlösa jämförelselusta. 
Heathcliff representerar något slags evighetsdi- 
mension i ett temporalt sammanhang och är alltså 
Abrahams vederlike, vilket inte ett ögonblick hin
drar att han också påstås likna monstret i Mary 
Shelleys bok om Frankenstein. På en gång lik Ab
raham och ett monster, är han givetvis »jenseits 
von gut und böse» och således även en smula lik 
Nietzsche, om nu någon skulle ha glömt bort ho
nom. Stort vettigare är inte analysen av Lermon- 
tovs Petsjorin, som är en smula överreflekterad 
och borde bli handlingsförlamad. Likafullt handlar 
Petsjorin, vilket ger Reed stoff till ändlösa och 
djupsinniga utläggningar.

Att Melville läst sin Shakespeare, visades redan 
av F. O. Matthiessen i dennes klassiska arbete The 
American Renaissance och har sedan ytterligare 
bestyrkts av Charles Olsson i Call me Ishmael 
(1947). Men Reed undersöker för säkerhets skull 
saken en gång till och kommer fram till slutsatsen 
att »Ahabs transcendentala Shakespeare-jag do
minerar men döljer aldrig helt och hållet hans 
empiriska jag som är en infödd amerikans». Jag 
kan inte tycka, att denna subtila iakttagelse är sär
skilt upplysande, men den tjänar naturligtvis att 
underbygga en av författarens huvudteser, nämli
gen att romantiska hjältar för det mesta är splittra
de. För övrigt är det också i detta kapitel mycket 
tal om berättarens hållning till hjälten, ett problem 
som successivt blir allt oklarare, i och med att 
boken påstås ha två hjältar, nämligen både Ahab 
och Ishmael. Man blir nästan lättad när man så 
småningom får övergå till romanen Pierre, som 
uppges vara en bildningsroman.

Mitt helhetsintryck är, att Reeds bok är lika 
ambitiös som förfelad. Antingen fastslår den själv
klarheter, som om dessa vore geniala upptäckter, 
eller också driver den kluriga och svårbevisbara 
åsikter, med en tillsats av själfullhet som är utom
ordentligt prövande. Man äger ej snille, bara för 
att man är sofistikerad och subtil. Att läsa Reed är 
att förlora några värdefulla timmar, som kunde ha 
ägnats åt mer produktiva sysslor, och att recensera 
hans bok fordrar nästan heroism.

T hure Stenström

Christopher Ricks: Tennyson. London Macmillan. 
London 1972.

D. J. Palmer (ed.): Tennyson. G. Bell & Sons. 
London 1973.

A. E. Dyson (ed.): E nglish  Poetry (Select Biblio- 
graphical Guides). Oxford Univ. Press London 
19 71.

Auden, som inte brukade skygga för kategoriska 
omdömen, skrev i en inledning till ett urval av

Tennysons poesi strax efter kriget att Tennyson 
kanske hade det finaste örat av alla engelska skal
der och att han också utan tvivel var den dummas
te; om melankoli visste han det mesta, men myc
ket annat visste han inte.

Uttalandet ligger i ett slags konstlad förlängning 
av det tidiga 1900-talets häftiga reaktion mot vik- 
torianismens sentimentala och pompösa sidor. Få 
allvarliga kritiker skulle nu komma på tanken att 
se Tennyson så förgrovat och obarmhärtigt.

Själv var han väl medveten om några av sina 
begränsningar, och han gjorde inte anspråk på in- 
tellektualism. Det betyder emellertid inte att han 
inte följt med i den aktuella debatten om trosfrå
gor som uppkommit bland annat på grund av de 
nya naturvetenskapliga rönen och teorierna, och 
några av dessa var han otvivelaktigt inläst på.

Han må representera patriotism och Frauen- 
dienst, men detta är verkligen bara en sida av 
bilden. Hans patos i avskyn över sociala orättvisor, 
så som det kommer till uttryck i t. ex. Locksley 
Hall och Maud, är helt övertygande, och i The 
Princess får en liberal kvinnosyn framgångsrikt 
bryta sig mot en stockkonservativ, samtidigt som 
där billig chauvinism får sina slängar. Porträttet av 
Guinevere, med hennes vältaliga förakt för den 
felfrie Arthur, i Idylls of the King, vittnar om en 
hel del psykologisk klarsynthet, just i fråga om det 
orealistiska i att tro på förverkligandet av omöjligt 
uppskruvade ideal. Samtidigt vågade Tennyson li
ka lite som flera av de andra stora viktorianerna 
låta bli att bekänna sig till höga ideal. Man kan 
fördöma detta som en hycklande attityd; man kan 
också se det som ett förtvivlans försvar mot på
trängande känslor av intighet.

En mera nyanserad bild av Tennyson än den 
som i århundradets början varit förhärskande 
framträdde åren omkring i960 med J. Buckleys 
och E. D. H. Johnsons studier och med J. Killhams 
utomordentligt intressanta utredning av den kvin- 
no- och litteraturhistoriska bakgrunden till The 
Princess. Den av Killham editerade samlingen kri
tiska essayer (i960), med bl. a. A. J . Carrs säkra 
teckning av den poetiska utvecklingen, F. E. L. 
Priestleys mycket klargörande analys av den sam
mansatta grundsynen i Idylls of the King, och 
Cleanth Brooks’ diskussion av »Tears, idle tears», 
bidrog också till ökad förståelse och uppskattning. 
Christopher Ricks’ kronologiskt ordnade edition 
av dikterna (men utan skådespelen) i Longman’s 
Annotated Poets (1968) har också givit ett nytt 
och viktigt instrument för studiet. Som en bipro
dukt till editionen, vågar man kanske säga, har 
Ricks sedan dess också utgivit Tennyson i serien 
Masters of World Literature. Den främsta för
tjänsten hos detta arbete får nog sägas vara en 
både informativ och känslig framställning av skal
dens liv, inte minst av ungdomsårens påfrestningar


