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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



och förödmjukelser i det disharmoniska hemmet. 
Den kritiska analysen av dikterna innehåller där
emot en hel del ganska summariska och färdigsyd- 
da omdömen — kanske beroende på bokens ka
raktär av populär introduktion, men det är i så fall 
knappast någon ursäkt. Rekommendabel som i 
många avseenden vederhäftig presentation är den 
ändå. Den av D. J. Palmer redigerade volymen 
ingår i en annan populär serie, Writers and Their 
Background. Den innehåller flera läsvärda uppsat
ser, bl. a. editörens egen om Tennysons romantis
ka påbrå, en forsknings- och kritiköversikt av 
L. Madden, överlägsen Killhams i den ovan nämn
da essaysamlingen, vidare en studie över Maud av 
Philip Drew och en om Idylls of the King och 
viktorianskt måleri av J. D. Hunt. J. D. Jumps 
artikel om Tennysons religiösa tro och tvivel är för 
så vitt en besvikelse som den nästan uteslutande 
behandlar In Memoriam, men så långt den går ger 
den en klar bild. Inte särskilt förvånande är det att 
J. Killhams bidrag -  »Tennyson and Victorian 
Social Values» — är gediget: en både synpunktsrik 
och perspektivsäker översikt, där Tennyson sätts 
in i många sammanhang och där belysande jämfö
relser görs med flera av de andra stora viktorian
ska namnen. Tennysons sammansatthet blir här 
klart illustrerad.

Slutligen kan ytterligare en forskningsöversikt 
nämnas, nämligen den ovannämnde J. D. Hunts 
utmärkta i den mycket rekommendabla Oxford- 
serien Select Bibliographical Guides. De övriga 
är The English Novel, Shakespeare, och -  den 
senast utgivna -  English Drama.

E rik  Frykm an
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Ewa K. Kossak: D agny Przybyszewska, zblqkana  
gw iazda [T>. P., en vilsekommen stjärna’]. Panst- 
wowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1973. 
(Ludzie zywi. 25.)

Ewa K. Kossak är, säger hon själv, ingen fackman 
utan en journalist, som har fängslats av Dagny 
Juel-Przybyszewskas öde. Hon har nu skrivit den 
första biografin över denna kvinna, som kom att så 
djupt ingripa i Edvard Munchs, August Strind
bergs, Bengt Lidforss’ och Stanislaw Przyby- 
szewskis liv — för att nu bara nämna de i Sverige 
mer kända namnen. Hon har läst all för henne 
tillgänglig litteratur, hon har forskat i handskrifts
samlingar, och hon har korresponderat med per
soner och institutioner, som skulle kunna belysa 
oklara fakta i Dagny Juels liv. Speciellt tackar hon 
professor Stanislaw Helsztyriski, den främste nu 
levande Przybyszewski-specialisten, och dr Erik 
Vendelfelt, Bengt Lidforss’ biograf. Däremot har

hon — med en för en journalist mindre vanlig 
diskretion — avstått från att försöka få tillträde till 
familjearkiv eller att söka få upplysningar från 
Dagnys »än i dag levande barn, Iwi och Zenon». 
(Iwi eller Iwa Dahlin, i tidigare gifte friherrinna 
Bennet, dog f. ö. 1970; Zenon Przybyszewski- 
Westrup har, som bekant, själv tagit till orda i 
sina år 1975 utgivna memoarer.)

Efter ett inledande kapitel om den norska miljö 
i vilken Dagny Juel växte upp följer Ewa Kossak 
henne år för år, månad för månad, i den mån detta 
varit möjligt, när det gäller en så kringirrande 
person, som har lämnat så få skriftliga dokument 
efter sig. Tålmodigt har hon samlat de talrika men 
spridda vittnesbörden, och på flera ställen kan hon 
korrigera och precisera tidigare framställningar. 
Från Standesamt Tiergarten i Väst-Berlin har hon 
sålunda fått fram — och återger hon i facsimile -  
det officiella protokollet över Stanisiaw Przyby- 
szewskis och Dagny Juels borgerliga vigsel, vilket 
mirakulöst har överlevt andra världskrigets förstö
relse. Det visar sig att vigseln ägde rum redan 18 
augusti 1893, ej 18 september som förut alltid har 
uppgivits. (Datum är inte helt likgiltigt, när det 
gäller att tolka Lidforss’ och Strindbergs relationer 
till paret vid denna tid.)

Om Berlin-tiden, som i första hand intresserar 
nordiska litteraturforskare, har hon väl i övrigt 
inte mycket förut obekant att berätta. I hennes 
skildring av Dagny Przybyszewskas vidare öden 
torde det mesta däremot vara ganska okänt i Sve
rige. Främst gäller detta den tragiska finalen på 
hennes liv, varom endast förvirrade rykten tycks 
ha nått Sverige. Det var ingalunda någon »ung och 
rik kaukasisk furste», som Böök trodde (Rannsa
kan, 1953) -  i N. Beyers biografi över Lidforss 
(1968) preciserat till »en ung georgisk furste» -  
vilken hon våren 190 1 följde till Tiflis. Det var en 
ung polsk student, Wladyslaw Emeryk, son till en 
rik gruvägare i Kaukasien, och hon förlöpte inte 
sin man för honom. Emeryk hade inbjudit båda 
Przybyszewskis till Tiflis, men Stanisiaw — som 
vid den tiden var mer intresserad av poeten Kas- 
prowiczs hustru, Dagnys efterträderska — nödga
de sin desperat apatiska hustru att resa i förväg 
med sin unge tillbedjare under uppenbarligen icke 
allvarligt menade löften att komma efter. Den 4 
maj följde han dem till tåget; hon hade sonen 
Zenon med på resan. Den 5 juni sköt Emeryk 
först Dagny och sedan sig själv.

Ingen tror väl längre att Strindbergs råa smädel- 
ser av Zum schwarzen Ferkel-kretsens »Aspasia» 
ger sanningen om Dagny Juel-Przybyszewska. 
Med Ewa Kossaks bok har vi fått en mångfacette
rad bild av denna legendariska kvinna. I likhet 
med Erik Vendelfelt citerar hon med instämman
de Fredrik Bööks ord: »Hon var förvisso en egen
domlig, excentrisk och hänsynslöst experimente


