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20 4  Övriga recensioner

Gerhard Sauder: Empfindsamkeit. B a n d i.
J. B. Metzler. Stuttgart 1974.

R. F. Brissenden: Virtue in Distress. Studies in the 
Novel of Sentiment from Richardson to Sade. Macmil
lan. London and Basingstoke 1974.

1700-talets känslosamhet — Clarissas, Julies och 
Werthers — har ofta beskrivits som en motrörelse, 
en underströmning eller en hjärtats revolt mot 
den snävt intellektualistiska upplysningen. Det 
blir dock allt vanligare att betrakta både det för- 
nuftsmässiga och det känslosamma som två sam
verkande inslag i en och samma upplysningsrörel- 
se. De analyseras och används själva som instru
ment när »tiden», »1700-talets människa» eller 
»den framväxande borgerligheten» — beteckning
arna växlar -  röjer väg för sin nya männi
skouppfattning och formulerar den i en praktiskt 
inriktad moral för individen och för samhället. 
Dessa båda böcker ger, trots stora inbördes olik
heter i fråga om metodik och forskningsobjekt, 
uttryck åt denna nya tendens.

Sauders Empfindsamkeit är den första delen av 
tre planerade. I de andra två kommer man för
utom källor och dokument att finna en tematise
ring av estetiska, litterära och sociala aspekter. 
Vad innehåller då detta första band, kan den fråga 
sig som känner känslosamheten framför allt som 
en estetisk, litterär och social företeelse.

Det första kapitlet ägnar Sauder åt en metodkri
tik, dels av ordundersökningar kring nyckelbe
grepp som sensibilité, sensibility och Empfind
samkeit, dels av några tyska undersökningar om 
pietismens vokabulär. I det andra systematiseras 
litteraturforskningens orsaksförklaringar till i för
sta hand Empfindsamkeit, men också till dess fran
ska och engelska motsvarigheter. I Tyskland har 
som bekant tesen om känslosamheten som en 
form av sekulariserad pietism spelat en viktig roll 
alltsedan von Waldberg, Wieser och Unger lanse
rade den i början av seklet. Mot den tradition som 
då etablerades ställer Sauder de ansatser som sär
skilt framträtt under efterkrigstiden i riktning mot 
att integrera Empfindsamkeit i en allmäneuropeisk 
upplysning. Omorienteringen har främst utgått 
från den komparativt eller sociologiskt inriktade 
forskningen. Som särskilt löftesrik betraktar Sau
der den livaktiga ungerska forskningen i ämnet. 
Han är mera skeptiskt inställd till de ännu rätt 
preliminära östtyska insatserna. Man tenderar i 
DDR att i Lukäcs’ efterföljd isolera känslosamhe
tens antifeodala inslag på bekostnad av andra. En 
tämligen tidig exponent för Sauders eget synsätt är 
Leo Bålets och E. Gerhards Die Verb ü rger l i  chu ng 
der deutschen Kunst, Literatur und Musik im 18 . 
Jahrhundert, från 1936. Denna brett upplagda stu
die, vars svagaste punkt är att den identifierar 
borgerlighet och »naturlighet», är inspirerad och

uppfordrande och förtjänar verkligen att få kom
ma in från kylan. Den har också 1973 kommit i en 
nyutgåva med inledning av Gert Mattenklott.

I det tredje kapitlet avhandlas känslosamhetens 
allmänna förutsättningar. Sauder svär sig fri från 
alla misstankar om att förespråka någon ny mono- 
kausal förklaring till dess uppkomst. Han ger de 
företeelser som av hävd brukar anges som gro
grund deras rätt: borgerlighetens framväxt, empi
rismen och Moral Sense-skolan. Med ytterligare 
argument avvisas här som i de tidigare kapitlen 
pietism-tesen. Utöver dessa inslag vill Sauder peka 
på de ansatser till positiv värdering av affekterna 
som finns t. o. m. i den rationalistiska traditionen, 
hos Descartes, Spinoza och encyclopedisterna. 
Han fäster också uppmärksamheten på hur epiku- 
reiska tankemönster tränger in i tysk litteratur och 
debatt samtidigt som Empfindsamkeit, i sin tidiga
re form av Zärtlichkeit, kommer till uttryck i 
anakreontiken och i de moraliska tidskrifterna.

Dessa inledande kapitel glider på många sätt in i 
varandra. Vissa problem av större räckvidd kunde 
ha behandlats mera avgränsat, så t. ex. konfronta
tionen mellan Sauders synsätt och uppfattningen 
om Empfindsamkeit som ett rent utvecklingsled 
mellan pietism och förromantik. Då hade det varit 
lättare att värdera författarens argument och han 
hade tvingats att även presentera motargumenten 
på ett rättvisande sätt; nu saknas dessa helt. Sau
ders huvudargument i fråga om pietismen, att nå
gon enhetlig sådan aldrig existerat, drabbar kanske 
tesen som sådan, men avskaffar ju inte i ett slag 
den andliga aktivitet som eftervärlden gett en möj
ligen missvisande samlingsbeteckning. För boken 
som helhet gäller att Sauder alltför ofta gräver ner 
sig i detaljpolemiker, att lapidariska referat ur käl
lor kommenteras och kritiseras i korthuggen form. 
Hans språk har inte riktigt lyckats häva sig upp ur 
excerptlådorna, men så är också Sauders lådor 
ovanligt rymliga och djupa.

Det visar han inte minst i det centrala fjärde 
kapitlet där de olika element som bildar känslo
samhetens teori analyseras. Sauder har gått 
igenom en oöverskådlig mängd källmaterial från 
den tyska, franska och engelska diskussionen om 
känslans natur, dess uttrycksformer och funktio
ner, såsom den fördes i upplysningsdecenniernas 
moralfilosofiska, pedagogiska, psykologiska, me
dicinska och biologiska avhandlingar, traktater och 
tidskrifter. Det kan tillfogas att boken innehåller 
en omfattande bibliografi över källor och sekun
därlitteratur som, åtminstone i fråga om den tyska 
känslosamheten, är synnerligen utförlig. Det finns 
även ett person- samt ett nyttigt och välbehövligt 
sakregister.

Den upplysta känslosamhetens människoideal 
hävdar jämvikt mellan förnuft och känsla. Över
drifter åt båda hållen fördöms. I denna jämvikt



känner människan fullkomlighet och Zufrieden
heit, ett begrepp som under 1700-talet successivt 
utvecklas ur den kristna etikens Vergnügen. Här 
får hon utrymme för den Selbstgefühl varifrån 
medlidande och andra samhälls nyttiga känslor kan 
utgå. Ty denna människa, som känner sig själv och 
upplever sin egen individualitet, som är både upp
lyst och känslosam, skall låta sin dygd verka på 
andra människor och på samhället i stort. Jämvik
ten hotas dock hela tiden av överspända lidelser, 
svärmeri, melankoli osv. Allt sådant betraktar den 
känslosamma teorin som sjukdomssymptom som 
diagnostiseras i enlighet med tidens medicinska 
och psykologiska rön. Känslolivets internalisering 
och passivisering eller, omvänt, dess överdrivna 
och felriktade aktivitet är faror som hela tiden 
uppmärksammas men som relateras till individuel
la brister. Först mot seklets slut talar man mera 
öppet om att fria statsförfattningar är en förutsätt
ning för att idealet skall kunna realiseras. Som 
isolerad individ eller inom den avgränsade famil- 
jesfären kan dock den känslosamme »im Stillen 
ein König seyn».

I Sauders framställning får denna referatets ab
strakta teckning av den upplysta känslosamhetens 
teoretiska ansträngningar en nästan bedövande 
konkretion genom beläggens mångfald och förfat
tarens skarpa analytiska förmåga. Han kommer 
inte i denna del in på skönlitteraturen, men det är 
naturligtvis frestande att uppfatta Werther som en 
fallstudie i hur detta människoideal under vissa 
givna förutsättningar visar sig omöjligt att förverk
liga, både på det individuella, det familjala och det 
samhälleliga planet. Det är ju också påfallande att 
romanens upplysningskritiker negligerar denna 
provokativa bankruttförklaring. I stället kritiserar 
de de givna förutsättningarna — Werther är inte 
representativ — eller ändrar på dem — Werther 
gifter sig och blir förnöjsam. Werthers 1770-tal in
nebär början till slutet, en vändpunkt för Emp
findsamkeit, liksom för dess engelska och franska 
kusiner, vilket Sauder påpekar i ett avslutande ka
pitel om känslosamhetens periodisering. I Tysk
land hade f. ö. decenniet inletts med svår eko
nomisk kris som ytterligare bör ha skadskjutit den 
optimism som var en av dess förutsättningar. Sam
tidigt är dock flera av Sauders tunga belägg hämta
de just från 70-talet och senare: Campe, Eberhard, 
Heydenreich, Sulzer, Tetens m. fl. En naturlig frå
ga blir då om inte upplysningens försök att inte
grera Empfindsamkeit i sin allmänna moralteori 
från och med nu, men kanske också tidigare, 
egentligen har en defensiv karaktär. Men frågan är 
svår att diskutera med utgångspunkt enbart från 
upplysningsmännens egna skrifter.

Att Sauder så helt koncentrerar sig på den teo
retiska diskussionen är ju självklart med tanke på 
undersökningens inriktning och det tidigare obe

arbetade fältets utsträckthet men har tydligen ock
så ett programmatiskt syfte. En av hans invänd
ningar mot tidigare forskning på området är att 
denna förläst sig på de skönlitterära texterna och 
därmed gett en missvisande bild av den känslo
samhet som inte bara förkunnades utan också -  i 
den privata sfären — praktiserades inom det skikt 
varifrån diktningen utgått. Den andliga profilen 
hos en epok kan inte tecknas med hjälp av skön
litteraturen enbart. Sauder antyder att hans egen 
behandling av känslosamhetens skönlitteratur 
kommer att inriktas på den kommunikativa funk
tionen hos genrer, teman, stilmedel m. m., även 
inom triviallitteraturen, samt på den litterära insti
tutionens organisationsformer, inte på enskilda 
verk och författarskap som lyckats överleva efter
världens upprepade dödsdomar över den känslo
samma litteraturen.

I frågan om de skönlitterära texternas representa
tivitet intar Brissenden en helt motsatt stånd
punkt. Han delar visserligen Sauders allmänna 
synsätt i fråga om en enhetlig »upplysningskänslo- 
samhet», om dess människoideal och moral, om 
naturvetenskapernas inverkan på ideologibild
ningen osv. Från sin utgångspunkt i engelsk litte
ratur har också Brissenden haft närmare till ett 
sådant betraktelsesätt; Sauder noterar avundsamt 
hur Moral Sense-skolan, den engelska romanens 
konkreta människoteckning och frihet från en na
tionalistiskt färgad pietismuppfattning har gett den 
engelska forskningstraditionen ett annat och mera 
tilltalande utseende än den tyska. Men till skill
nad från Sauder går Brissenden direkt på de stora 
litterära mästerverken i den sentimentala ström
ningen.

Att motivet Virtue in Distress är frekvent och 
betydelsefullt är ingen nyhet, men knappast någon 
har så tydligt påvisat hur viktig dess strukturbä
rande funktion är. Den tidiga engelska sentimenta
liteten utgår från att känslan är rationell, när den 
fritt får hållas är den verksam i dygd. I tryggt 
medvetande om att den utgår från empirismen 
intar sentimentaliteten en pragmatisk attityd till 
livet. I litterärt avseende blir dess självförtroende 
en förutsättning för romanens psykologiska rea
lism. I politiskt inbjuder den till en liberal, an- 
ti-auktoritär, filantropisk ideologi med revolutio
när framtoning. Men det som mer än något annat 
gjort den sentimentala ideologin så livskraftig att 
den kunnat reproduceras i nya former in i vår egen 
tid är dess kluvna tunga. Den intalar den dygdige 
att han är god av naturen och att dygden skall 
segra, men viskar samtidigt att dygden ständigt 
hotas av »ondskan» eller »världen» eller »de käns- 
lolösa» och att dessa motsatta krafter är så starka 
att det inte är någon skam att kapitulera, att fly in i 
sig själv eller ut till någon bräkande lantby i likars
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lag. Sentimentaliteten uppmuntrar den som vill 
lösa sammanlevnadens problem men erbjuder 
samma självtillfredsställelse åt den som inte vågar 
sig på det.

I en rad romananalyser demonstrerar Brissen- 
den — med stilistisk briljans — hur denna tvetydi
ga ideologi kommer till uttryck i Virtue in Dis
tress-motivet. Redan i sin tidiga fas, från Richard
son till Sterne, grumlas tron på en naturlig mänsk
lig välvilja av en rejäl portion pessimism. Men 
dygdens seger i någon sista instans och dess mjuka 
styrkas överlägsenhet i längden är ändå garante
rad. Mot seklets slut ger dygden slaget förlorat 
antingen genom att direkt, hos de Sade t. o. m. 
fysiskt, underkasta sig, genom att dra sig undan 
världen eller genom att fungera endast i orealistis
ka situationer och miljöer, dvs. sentimentaliseras i 
trivial mening.

Sekelskiftets litteratur bidrar alltså till att avslö
ja det ohållbara i den maktfördelning mellan dygd 
och last och den jämvikt mellan rationalitet och 
drift som ideologin sökt upprätthålla, låt vara att 
denna villa säkert fortsatte att göra mångas levnad 
lycklig. Därmed har Brissenden pekat på den ge
mensamma grunden för två annars i sin framtoning 
så olika författare som de Sade och Jane Austen 
(vem av dem skulle rodna mest åt en sådan sam
manställning?). Avgörande för den besvikelsens 
reaktion som i litteraturen kommer till uttryck 
som satir, sadism eller sentimentalisering var, me
nar Brissenden, att den franska revolutionen 
hade misslyckats med att praktiskt förverkliga 
det sentimentala ideal som den förkunnade.

De intressantaste analyserna ägnas åt Richard
son och Sterne. Grundmotsättningen och dess ut
vecklingstendens tecknas egentligen redan av 
dem. Den tillit till dygden som så ofta förefallit en 
hårdhjärtad men finkänslig eftervärld blödig eller 
grotesk får här en rättvisare bedömning; den är 
resultatet av djup psykologisk insikt och ett vitt
nesbörd om nobel humanitet. Men samtidigt visar 
Brissenden hur även hos dessa båda dygden, för 
att segra, måste söka hjälp hos Gud eller spela 
ofarlig genom att maskera sig i bisarrerier och 
markera sin narcissistiska könlöshet.

Brissenden gör också ett försök att spåra det 
känslosamma syndromet i vår egen tid, bl. a. i mo
dern amerikansk underground-litteratur och i 
»Manson-familjens» uttalanden vid rättegången. 
Men de slående överensstämmelser han noterar 
svävar ändå i ett lufttomt rum, eftersom de inte 
relateras till någon övergripande teori, t. ex. om 
likartade samhällsmotsättningars ideologiska ut
trycksformer. För Brissenden blir parallellerna 
enbart bevis på en fortlevande »tradition». Av
saknaden av en sammanhållande teori präglar hela 
boken. Detta är ju gammal god anglosaxisk tradi
tion och är som vanligt både på gott och ont. Det

bidrar till en spännande öppenhet i romananaly
serna och det tillåter författaren att vara ogenerat 
underhållande. Samtidigt blir man dock något osä
ker om hur giltigt och typiskt det frilagda mönstret 
egentligen är. Men man behöver ju inte läsa 
många känslosamma romaner för att inse att Bris- 
sendens tolkningslinje i sina huvuddrag måste vara 
riktig.

Christer Åsberg

Detlef Brennecke: Tegnér in Deutschland. Eine 
Studie zu den Übersetzungen Amalie von Hel- 
vigs und Gottlieb Mohnikes. (Skandinavistische 
Arbeiten. Band i. Carl Winter Universitätsverlag 
Heidelberg 1975.)

Titeln på Brenneckes arbete har en vid räckvidd 
som omedelbart reduceras genom underrubriken. 
Ytterligare en inskränkning sker genom att stu
dien visar sig vara samlad kring de bägges över
sättningar av Frithiofs saga, vilka i sin första upp
laga utkom samma år, 1826. I ett förord påpekar 
Brennecke, att han undersöker dessa »im Hin
blick auf das Symptomatische», dvs. som uttryck 
för en bestämd »Übersetzerhaltung». Denna i sin 
tur säges återspegla en översättares sociala posi
tion.

Brennecke presenterar i ett par koncisa kapitel 
v. Helvig och Mohnike samt orienterar om fram
växten av och orsaker till deras intresse för Tegnér 
och hans diktning. Hos v. Helvig, den beresta 
adelsdamen, markerar han det dilettantiska draget 
och ser i hennes svärmeri för en sammansmält
ning av germansk och nordisk kultur en av de 
impulser som förde henne till Frithiofs saga, me
dan han finner det troligt, att den borgerlige, sta
tionäre och klassiskt bildade Mohnike först fängs
lats av Tegnérs tal och via dem och personlig 
kontakt med Tegnérs beundrare och vän J. F. 
Lundblad, generalkonsul i Pommern och Meck
lenburg, undfått tanken att översätta Frithiofs 
saga.

Därefter kartlägger Brennecke hur v. Helvig 
och Mohnike är typiska exponenter för två över- 
sättarattityder vilka Schleiermacher urskiljer i en 
känd föreläsning från 18 13 på följande sätt: an
tingen lämnar översättaren »den Schriftsteller 
möglichst in Ruhe, und bewegt den Leser ihm 
entgegen», eller lämnar han läsaren »möglichst in 
Ruhe und bewegt den Schriftsteller ihm ent
gegen». Liksom Schleiermacher ansåg huvudpar
ten av de recensenter som anmälde v. Helvigs 
och Mohnikes tolkningar och som Brennecke 
citerar, att endast den första vägen var den rik
tigt acceptabla, och denna uppfattning delas också 
av Brennecke, vilket framgår av hans värderings-


