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tränad att lyssna efter den andra typen av musika
liska element, dessa »signaler» som kompositö
rerna av oratorier, operor, baletter och dryckesvi
sor använde sig när de modifierade detta gemen
samma melodiförråd efter varje genres speciella 
syften. Därför är Bellmansmelodiernas proveniens 
en kunskap av begränsat värde -  det väsentliga är 
vad Bellman gjort av melodin. Framför allt gäller 
detta Bacchi Orden och Fredmans epistlar. Där 
befinner sig Bellman närmast operans värld. Jag 
har svårt att tro att han, den musikaliske illusionis- 
ten, där skulle ha avstått från operakompositörer
nas teknik att genom rytmen, tempot, instrumen
tens klanger och sångarnas ornament anpassa me
lodierna efter de olika scenernas stämningslägen 
och dramatiska handling.

I hela sin bok överblickar Fehrman den tidigare 
Bellmanforskningen och sammanställer pietets- 
fyllt dess resultat. Samtidigt har han obestridligen 
skapat utgångspunkten för en ny och annorlunda 
Bellmanforskning. Alltför länge har den svenska 
litteaturhistorien låtit sig domineras av nationalis
tiska värderingar eller av en mekaniskt tillämpad 
komparativ metod. I Fehrmans bild däremot fram
står Bellman som en europeisk diktare utan att 
hans originalitet förringas. Bara en slutreflexion: 
vore det inte möjligt att vidga perspektivet både i 
tiden och i rummet? Före Caveau-poeterna och 
Vad é fanns 16oo-talspoeterna Theophi le d e Viaud, 
Saint-Amant, Scarron, hela denna skara av bur
leska och libertinska diktare som också besjöng les 
caharets och les debauches. Från 1640-talet sjöngs 
deras visor och lästes deras chockerande diktverk 
vid Kristinahovet och inom den svenska överklas
sen. I mångt och mycket verkar denna genre mer 
blodfull och hänsynslös än 1700-talets efterfölja
re. Kanske har denna franska tradition fört sitt 
hemliga liv inom det svenska samhället ända fram 
till Bellmans tid. Kanske har dessa äldre diktare 
gjutit sin kraft även i Bellmans diktning, den som 
ofta apostroferar Lucidors och Runius’ dagar.

Kurt Johannesson
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Demokratisch-revolutionäre Literatur in Deutsch
land: Jakobinismus. Gert Mattenklott/Klaus R. 
Scherpe (Hrsg.). (Reihe: Literatur im historischen 
Prozess. Ansätze materialistischer Literaturwis
senschaft. Analysen, Materialien, Studienmodelle. 
Bd 3/1.) Scriptor Verlag Gmbh. Kronberg/Ts. 
1975 ·

Harro Segeberg: Literarischer Jakobinismus in 
Deutschland. Theoretische und methodische Überle
gungen zur Erforschung der radikalen Spätaufklä
rung ^Literaturwissenschaft und Sozialwissen
schaften 3. Deutsches Bürgertum und literarische

Intelligenz 1750-1800 . Hrsg. Bernd Lutz. S. 
509-568). J. B. Metzler. Stuttgart 1974.

Gerhard Steiner: Georg Förster. (Sammlung Metz
ler) J . B. Metzler. Stuttgart 1977.

Inge Stephan: LiterarischerJakobinismus in Deutsch
land (1789-1806). (Sammlung Metzler) J. B. 
Metzler. Stuttgart 1976.

Vad menas med tysk jakobinism? Inge Stephan 
granskar kritiskt flera definitionsförsök i Literari
scher Jakobinismus in Deutschland (1789-1806). 
Hon stannar själv för följande: Med tyska jakobi- 
ner avses de som under 1790-talet »eine grund
legende Umgestaltung der deutschen Verhältnisse 
im Interesse breiterer Bevölkerungskreise an
strebten, sich dafür in Wort und Tat einsetzten 
und vor der Revolution als Mittel zur Verände
rung nicht zurückschreckten». Som en ytterligare 
bestämning anför hon »die Funktionalisierung der 
literarischen Produktion für den politischen 
Kampf für die Interessen der breiten Massen». 
Det innebär att jakobinerna sökte åstadkomma 
litterära former som kunde ge upphov till och 
vidmakthålla bestämda politiska handlingssätt. 
Gemensamt för dessa former var bl. a. deras 
kommunikativa, dialogiska prägel — »Adressaten
bezug» — och deras folklighet — »Volksverbun
denheit». För de flesta av jakobinerna, de österri
kiska utgör ett remarkabelt undantag, gäller att de 
återfinns i det lägre skiktet av den borgerliga intel- 
ligentsian och att deras verksamhet är litterär och 
publicistisk snarare än politisk i mer inskränkt 
mening.

Alla försök att definitionsmässigt inringa jako
binerna måste bli mångordiga och vaga. Det beror 
i första hand på att de drygt 300 tyska småstaterna 
var så ojämnt utvecklade ekonomiskt, socialt och 
politiskt, och att deras förbindelser med och deras 
erfarenheter av upplysningen, franska revolutio
nen och revolutionsarméerna var av så skiftande 
karaktär; varje småstat hade sin art av jakobinism. 
Den härskande opinionen över hela Europa fäste 
etiketten ’ jakobinism’ vid varje oppositionell an
tydan. Termen fick mycket snart ett vidsträckt och 
missvisande bruk, och detta har hållit i sig. I eng
elsk jakobinforskning hänger man fast vid denna 
beteckning som, med den engelske jakobinen 
Thehvalls ord, ursprungligen »is fixed upon us, as 
a stigma, by our enemies» (Carl B. Cone: The 
English Jacobins. Reformers in late i8th Century 
England. New York 1968, s. 3). På samma sätt gör 
Gary Kelly i The English Jacobin Novel 1780 -180 5  
(Oxford 1976). Kelly generas inte av att »the term 
’Jacobin’ itself is misleading, since most of those in 
Britain who bore that label were in fact Girondins 
in their principles and beliefs, and took theirpoli- 
tical thought from native (så t. ex. Paine, min
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anm.) rather than French precedents» (Kelly, a. a., 
s. 7) och låter den med samma franka lättsinne få 
retroaktiv giltighet ända från 1780. I själva verket 
negerar de engelska företrädarna för litterär jako- 
binism — Bage, Holcroft, Godwin och Inchbald — 
praktiskt taget alla kända kriterier som forskning
en uppställt för deras tyska fränder: de är princi
piella reformister och motståndare till våld, de hy
ser en stark tilltro till skönlitteraturens förmåga att 
påverka samhället, de är likgiltiga för den folkliga 
anknytningen, skeptiska till politiska organisa
tionsformer, osv. Termen jakobinism diskvalifice
ras inte av detta, men man får en nyttig påminnelse 
om att jakobinismen i sin egenskap av reaktions
form mot rådande förhållanden måste få en olikar
tad karaktär i olika länder beroende på den sam
hälleliga utvecklingsnivån.

Ännu ett hinder för entydig definition av tysk 
jakobinism är att de faktiska resultaten av jakobi- 
nernas verksamhet var rätt blygsamma; deras 
främsta historiska betydelse kan tyckas ligga i att 
de för senare generationer demonstrerar att det 
har funnits ett revolutionärt, eller åtminstone ra
dikalt, alternativ innanför den tyska borgerlighe
tens egna väggar. Jakobinerna kommer därför att i 
stor utsträckning bedömas utifrån vad de ville 
åstadkomma, inte utifrån det de verkligen åstad
kom. De kan emellertid då lätt tvingas in i roller 
som idealtypiska företrädare för på förhand fast
ställda utvecklingsfaser inom ramen för t. ex. den 
materialistiska historieuppfattningen. Om denna 
tillämpas mekaniskt, vilket tyvärr förekommer, 
blir termen jakobin en annexionsformel, en he
derstitel som frikostigt kan utdelas till den som 
passar in i den egna tolkningsmodellen.

En sådan anklagelse riktar i varje fall Gerhard 
Kaiser mot en marxistiskt influerad jakobinforsk- 
ning i uppsatsen Uber den Umgang mit Republika
nern, Jakobinern und Zitaten (DVJs, Sonderheft. 
1975, s. 226-242). Han beskyller där denna 
forskningsriktnings mest namnkunniga företräda
re, bl. a. Heinrich Scheel, Georg Steiner och 
Hedwig Voegt från D DR, Walter Grab, 
Hans-Wolf Jäger och Hans-Werner Engels från 
BRD, för att bedriva »Etikettenschwindel» med 
begreppet jakobinism och för en tendentiös citat- 
och referatteknik. Onekligen har Kaiser rätt i att 
man lite för ofta lägger märke till uppskrivningar, 
övervärderingar och allmänna suddigheter i de 
åberopade skrifterna. I en recension av antologise
rien Deutsche revolutionäre Demokraten, som några 
av de uppräknade har utgivit, gjorde jag själv 
en del sådana noteringar (Samlaren 1974, s. 225- 
228). Men Kaiser gör sig skyldig till exakt samma 
försyndelser som han tillvitar de angripna; att 
exv. beteckna Eulogius Schneider som icke-ja- 
kobin (s. 238) bedömer jag nog som ett värre 
»etikettsbrott» än att göra Voss till jakobin. Det

aggressiva, impulsiva och punktuella i Kaisers kri
tik gör den mindre lämpad som utgångspunkt för 
en annars välbehövlig dialog och självrannsakan.

Däremot kan man tycka att Axel Kuhn erbjuder 
en sådan diskussionsplattform med sin uppslagsri
ka forskningsöversikt Der schwierige Weg zu den 
deutschen demokratischen Traditionen (Neue Politi
sche Literatur 4/1973, s. 430-452). Han visar, 
bl. a. med konkreta och avslöjande exempel ur 
Grabs och Scheels produktion, hur svårt det är att 
Upprätthålla gränsdragningen mellan jakobinism 
och liberalism i 1790-talets demokratiska rörelse. 
En likartad övertygelse tycks vara drivkraften 
bakom Jörn Garbers textantologi Revolutionäre 
Vernunft (Scriptor Verlag. Kronberg/Ts. 1974). I 
en efterskrift vänder sig Garber mot den i hans 
tycke konstlade uppdelningen men väljer ändå 
som underrubrik: Texte zur jakobinischen und 
liberalen Revolutionsrezeption in Deutschland 
178 9 -18 10 .

Kuhn och Garber anknyter därmed tili den ny
inriktning mot klarare och väsentligen textinterna 
kriterier som kan iakttas även i den huvudström
ning av jakobinforskningen som man direkt eller 
indirekt polemiserar mot. I Inge Stephans inled
ningsvis refererade definition avspeglas denna ny
ansats genom att »die Funktionalisierung der lite
rarischen Produktion für die revolutionäre Praxis» 
nu ingår i det jakobinska signalementet.

Mera kontroversiell är då Kuhns förhoppning 
att de ideologiska premisserna bakom jakobin
forskningen skall blottläggas och den demonstra
tiva enigheten mellan öst- och västtyska forskare 
luckras upp. Kuhn är t. o. m. oförsynt nog att aktu
alisera en diskret polemik som förts mellan Grab 
och Scheel angående de franska revolutionsarmé- 
erna som representanter för Eroberung oder Befrei
ung, för att låna titeln från en uppsats av Grab. I 
grunden gäller det hur pass självständiga de tyska 
jakobinerna var, och därmed frågan om de revolu
tionära förutsättningarna i de tyska staterna, fram
för allt då i Rhenlandet.

Den frågan är central även i en annan vinkling 
som Kuhn företar. Han noterar det paradoxala i 
att forskare som uppenbart är marxistiskt oriente
rade i så ringa grad visar intresse för de materiella 
betingelserna i det samhälle som är föremål för 
revolutionära omvälvningar. Litteraturvetarna 
borde effektivare utnyttja det material som eko
nomiskt och sociologiskt inriktade fackhistoriker 
erbjuder. Som exempel anförs Kyösti Julkus Die 
revolutionäre Bewegung im Rheinland am Ende des 
18. Jahrhunderts (Helsinki 1965, 1969) och F. G. 
Dreyfus’ Sociétés et mentalités à Mayence dans la 
seconde moitié du X II Ie siècle (Paris 1968). Den 
antijakobinska tendensen till trots är dessa båda 
verk av stort värde, både på grund av det material 
de presenterar och för att detta material i väsentli



ga avseenden pekar i andra riktningar än Julku och 
Dreyfus själva har sett. Sålunda ger Dreyfus’ fram
ställning stöd för tanken att Rhenlandet även utan 
inflytandet från den franska revolutionen hade 
närmat sig en revolutionär situation, på grund av 
motsättningen mellan å ena sidan en uppblom
strande ekonomi och å andra sidan feodala han
delshinder och politisk maktlöshet för den borger
liga klassen.

Kuhns kritik förefaller därför att vara konstruk
tiv, men han avfärdas med genant enkla skenar
gument. Dels har doktor Kuhn i motsats till pro
fessor Scheel inte skrivit egna böcker i ämnet, dels 
har han hamnat i en antikommunistisk återvänds
gränd (Demokratisch-revolutionäre Literatur, s. 46). 
Inte heller de västtyska forskarna tar upp hans 
synpunkter. Är det kanske Kuhns påståenden om 
jakobinforskningens ideologiska bundenhet och 
schematiserade arbetsmetoder som är den känsliga 
punkten? »Die leninistische Revolutionstheorie 
dient als Folie zur Beschreibung der jakobinischen 
Kämpfe; sie wird in diese Zeit zuriickprojiziert. 
So erhält man als Antwort nur noch das, was man 
ohnehin schon erwartete» (Kuhn a. a., s. 434). Det 
är beklagligt om jakobinforskningen skulle isolera 
sig i hägnet av steril stats- eller impotent universi- 
tetsmarxism.

Även om den jakobinforskning som arbetar 
med marxistiska förtecken framträder med marke
rad enighet, är det dock möjligt att iaktta vissa 
intressanta nyansskillnader. I grova drag kan de 
sammanfattas så: I DDR understryks den franska 
revolutionens betydelse; förmågan att underordna 
sig de franska strategiska målen blir rentav ett 
kriterium på jakobinism. (Man inser närheten 
till en känslig parallellisering av förhållandet 
Mainz-Frankrike och DDR-Sovjet.) De tyska ja- 
kobinerna betraktas som företrädare för det prog
ressiva borgerskapet, med uppgift att verka för en 
borgerlig nationalstat, på samma sätt som de tyska 
kommunisterna i ett senare skede av historien i 
spetsen för proletariatet har förverkligat arbetar- 
och bondestaten DDR med stöd av Sovjetunio
nen. Med den utgångspunkten blir jakobinernas 
politiska aktivitet väl så intressant som deras litte
rära. Den östtyska forskningen försvarar villigt 
DDR:s rätt till den jakobinska traditionen, inte 
minst då den västtyska socialdemokratin gör sina 
anspråk gällande (vilket i skrivande stund ingalun
da är fallet).

De västtyska forskarna med ett eller annat slag 
av marxistisk bakgrund betonar hellre de inhem
ska tyska förutsättningarna. De frammanar bilden 
av jakobinerna som ett från borgarklassen avsönd
rat avantgarde, eller ibland snarast ett manschett
proletariat, i färd med att upprätta kontakter med 
underliggande befolkningsskikt. (Man anar den 
nära parallellen mellan tyska jakobiner och isole
rade västtyska vänsterradikala akademiker.) Med
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len för dessa kontakter beskrivs som litterära och 
publicistiska. Forskarna intresserar sig därför för 
den litterära institutionens organisation och pro
duktion, för nyanvändning av litterära former och 
deras traditioner och »folklighet». Det är mindre 
jakobinernas statsgrundande uppgift än deras mot 
den absolutistiska statsmakten riktade aktivitet 
som betonas. I båda fallen får naturligtvis jakobi- 
nismen en påtaglig politisk relevans i de båda tyska 
staterna i dag, ett förhållande som man gärna un
derstryker.

Så skarpt som här framträder givetvis inte skilje
linjerna. Eventuella överbetoningar må därför tjä
na till att belysa några av de problem som jakobin
forskningen som helhet betraktad står inför.

Det är en ytterligt svår uppgift att sammanfatta 
resultat och pågående arbete på ett forskningsfält 
som är nyöppnat och som är kontroversiellt och 
där arkivjakten och dokumentationsutgivningen 
ännu är i begynnelsen. Inge Stephan klarar på ett 
utomordentligt sätt sin besvärliga uppgift. Genom 
en effektivt systematiserad disposition lyckas hon 
särskilja problemen utan att helheten går förlorad 
och utan alltför många störande upprepningar. 
Tyngdpunkten i hennes forskningsredovisning lig
ger på de problem som berör den litterära institu
tionen: Ideologiska och institutionella förutsätt
ningar, Den demokratisk-revolutionära litteratur
konceptionen, Den litterära jakobinismens praxis 
är några av kapitelrubrikerna. Den yttre ramen för 
Metzlers lovvärda serie Realien zur Literatur är 
som bekant den kommenterande bibliografin. 
Stephan bryter dock denna ram på grund av de 
speciella omständigheterna: det rör sig om alldeles 
färsk forskning, merparten av titlarna är från 
1970-talet, luckorna är otaliga. Stephan måste re
dovisa egna värderingar och ger frikostiga, ofta 
detaljerade, uppslag för kommande forskning. 
Hon döljer inte heller sitt personliga engagemang. 
Den nödtvunget korthuggna framställningen blir 
därför inte bara en instruktiv och pålitlig, utan 
också en spännande och rolig läsning. Jag tror att 
boken är en nyttig sammanfattning för jakobin
forskningen själv, och den är tveklöst en oumbär
lig och aptitretande introduktion för den relativt 
obevandrade.

I samma serie ingår Steiners sammanfattning av 
Forster-forskningen som kompletterar Stephans 
volym på ett lyckligt sätt. Georg Forster (1754-94) 
framstod redan för samtiden som den förebildliga 
jakobinen. I den mån tysk litteraturhistoria under 
mellantiden har befattat sig med honom har det 
varit för att förklara, eller förklara bort, varför 
denna lysande representant för die Gelehrtenre- 
publik kunde ta steget över från ord till handling 
och aktivt medverka i den jakobinska Mainzre- 
publiken. Den traditionella förklaringen: ett per
sonligt sammanbrott, en desperat chanstagning, 
har nu definitivt fatt ge vika för en annan: Forsters
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jakobinska engagemang innebar ett konsekvent 
fullföljande av den humanistiska och kosmopoli
tiska åskådning han utvecklar under hela sin livs
gärning. Denna uppfattning far ett auktoritativt 
uttryck i den grundläggande Forster-monografm, 
Ludvig Uhligs Georg Forster. Einheit und Mannig- 
faltigkeit in seiner geistigen Welt (Tiibingen 1965). 
Den kan också med fördel studeras — på ett be
gränsat avsnitt — i en spännande studie av Wolf 
Lepenies, Eine vergessene Tradition der deutschen 
Anthropologie. Wissenschaft vom Menschen und Poli
tik bei Georg Forster (Saeculum 1973, s. 50-78).

Som författare har Forster haft inflytande på 
tyska sakprosagenrer och lär väl uppmärksammas 
än mer i takt med det ökade intresset för »icke-lit- 
terära» litteraturformer — inte bara i jakobinska 
sammanhang. Det essäistiska resereportaget är 
den typiskt forsterska genren. Han organiserar ett 
dynamiskt samspel mellan vad Steiner kallar »Rea- 
lität und Reflexion». Naturvetenskapligt skolad 
iakttagelse av samhälle, politik och konst omväxlar 
med inkännande registrering av intryckens verkan 
på betraktaren. Forster gör rättvisa åt såväl åseen
det som åsikten, om man nu vill försöka återge 
dubbelmeningen i titeln på hans åtminstone i sam
tiden mest kända verk, »Ansichten vom Nieder- 
rhein», från 1790.

Steiner ger först en material- och litteraturin
ventering, därefter en rätt utförlig biografi med 
bibliografiska notiser och slutligen ett avsnitt med 
olika aspekter på verkningshistorien. Forsterforsk- 
ningens historia är en intressant om än bitvis 
nedslående och ofta alltför mager läsning. Detta 
kapitel kan kompletteras med en uppsats av Hein
rich Scheel som ingår i Demokratisch-revolutionäre 
Literatur in Deutschland. Hans ämne: Das Bild  von 
der Mainzer Republik im Wandel der Zeiten, domi
neras av forstergestalten.

Scheel representerar gammal hederlig och 
handfast materialistisk historieuppfattning. Denna 
gör honom som mest skarpsynt och underhållande 
när han beskriver Vormärz-liberalismens uppgång 
och snara förfall i skuggan av bismarcktidens allt 
grymmare april. Heinrich König, en liberal ro
manförfattare — Die Clubisten in Mainz — och 
kulturhistoriker beskriver Forster (i Gervinus an
da) som ett moraliskt föredöme 1847. Efter mars
revolutionen betraktar König honom som vilse
gången, 1852, och sinnesförvirrad, 1858. Sådana 
konjunkturbetonade svängningar är tyvärr vanliga 
i forsterbildens historia. Scheel tycks sakna förmå
ga att problematisera forskningsresultat vilkas all
männa politiska tendens han sympatiserar med. 
Han blir påfallande intetsägande när han kommer 
in på nyare väst- och östtysk forskning, särskilt 
som han är småborgerlig nog att förtiga sina egna, 
högst imponerande, insatser.

Klaus R. Scherpe, som tillsammans med Gert 
Mattenklott ansvarar för det synnerligen produk- I

tiva projektet »Literatur im historischen Prozess», 
bidrar med en uppsats om Literarische Formen ja 
kobinischer Agitation im Umkreis der Mainzer Revo
lution. I Mainz stod jakobinerna inför problemet 
att få minst tre grupper med inbördes motstridiga 
intressen, handelsbourgeoisie, hantverkare och 
den kringliggande landsbygdens bönder, att enas 
mot den gemensamma fienden. Situationen tving
ade fram en differentierad agitation både i fråga 
om argumentering, formspråk och distributions
former. Scherpe analyserar den litterära aktivite
ten i tidningar och flygblad, lyrik och dramatik och 
tecknar bakgrunden av Sturm und Drang-littera- 
tur och folkliga traditioner. Han hinner också med 
mer detaljerade analyser, främst av de populära 
omdiktningar av Claudius »Rheinweinlied» som 
cirkulerade i Mainz. Att Scherpe här så intensivt 
ägnar sig åt de litterära formerna har en exempla- 
risk innebörd och kan ses som ett svar på Kaisers 
angrepp. Det var inte minst Scherpe själv och den 
riktning han företräder som drabbades hårdast av 
Kaisers beskyllning för »innehållsfetischism».

Det innehållsliga far dock sitt även i denna anto
logi, t. ex. i en biografiskt upplagd studie av Walter 
Grab om Eulogius Schneider, (1756-94), vid sidan 
av Forster den kanske mest namnkunnige tyske 
jakobinen. Kaiser gillade ju inte att han kallades 
jakobin, men att benämna denne elsassare »tysk» 
kan också ha sina risker och ge upphov till ankla
gelser för »pangermanism» och annat ont: »Nous 
sommes profondément choqués de cet annexion- 
nisme . . .  qui nous inquiéte» kvider F. G. Dreyfus 
(i en recension i Erasmus 1973, sp. 685). Det kan 
tjäna som en drastisk illustration av vilka psykolo
giska låsningar jakobinforskningen kan konfronte
ras med.

Schneiders livsöde hade ovanligt dramatiska 
konturer, vilket framgår av Grabs undertitel Ein 
Weltbürger zwischen Mönchzelle und Guillotine. 
Men samtidigt var det till sina grunddrag typiskt 
för hans generation: bondsöner som utbildade sig 
till präster, som sökte sig akademiska karriärer och 
kanske t. o. m. prövade den nyöppnade banan som 
skriftställare på den »fria» marknaden. Schneider 
själv slutade som lokal åklagare inom robes- 
pierreadministrationen, eller rättare sagt som 
avskedad, förtalad och avrättad sådan. Hans- 
Werner Engels ger i sitt bidrag, Materialien 
zur sozialen Lage der Intelligenz in Deutschland 
1770 -18 0 0 , en god belysning av de genomsnittli
ga ödena. Han drar inte några bestämda slutsatser, 
men det förefaller rätt klart att det fanns en revo
lutionär potential i ett brett skikt av missnöjda, 
arbetslösa och felutbildade akademiker, informa
torer, adjunkter och pedagoger.

Även Harro Segeberg ställer i Literarischer Jako- 
binismus in Deutschland, den litterära intelligentsi- 
ans situation i fokus. Institutioner och organ för 
den offentliga opinionen genomgår den struktur

I3 ~77443 i  Samlaren



omvandling som ger tillträde åt dessa intellektuel
la, tillsammans med borgerskapet, i klubbar, sa
longer, loger, läsesällskap, teatrar, tidningar och 
tidskrifter. Men i Tyskland skapas inte, i motsats 
till i Frankrike, någon oppositionell opinion till 
förmån för revolutionära strömningar utifrån den
na institutionella bas. De borgare som de intellek
tuella möter i exv. läsesällskapen är inte det eko
nomiskt maktägande borgerskapet, utan det makt
lösa och anpassningsberedda som söker sig till 
offentlighetens nya fora för att i karriärsyfte tilläg
na sig en slätstruken bildningsfernissa. Då borger
ligheten svårligen låter sig påverkas i revolutionär 
riktning, blir det den jakobinska litteraturens 
uppgift att väcka de lägre klasserna till handling 
genom att konkretisera de missförhållanden de 
lider under. »Die . . .  politische Funktionalisierung 
literarischer Zweck- und Kunstformen» blir såle
des »Teil einer rebellischen Handlungstheorie, 
die als jakobinisch gekennzeichnet wurde. Sie will 
in der aufgeklärten Gelehrtenrepublik entwickel
ten Ideen, vermittelt über die Instanzen der Pub
lizität, in der Selbsthilfe der Unterworfenen prak
tisch-politische Relevanz verleihen» (Segeberg 
a. a., s. 546).

Liksom i andra alltför teoretiska modeller förut
sätts även i denna en strategisk överblick och tak
tisk beräkning hos de agerande som knappast låter 
sig dokumenteras. Men Segebergs »teoretiska och 
metodiska överväganden» är naturligtvis inte i för
sta hand avsedda för förståelsen av de tyska jako- 
binernas verksamhet, utan för jakobinfors k ning
ens förståelse av sin egen verksamhet.

En huvudpunkt i Segebergs framställning är den 
jakobinska litteratursynen och önskvärdheten av 
att den utvecklas av jakobinforskningen själv — ett 
exempel på hans hermeneutiska forskningsmo
dell. En viktig konfrontation mellan den jakobin
ska litteraturförståelsen och weimarklassicitetens 
var meningsutbytet mellan Bürger och Schiller om 
folklig och populär diktning 179 1. Varken Bürger 
själv, de samtida jakobinerna eller nutida jakobin- 
forskning har byggt några hållbara estetiska kate
gorier på den hållfasta grunden av Bürgers folk- 
tillvända och slagkraftiga poesi. Genom att fortsät
ta sin tillämpning av weimarklassicitetens katego
rier, inte minst dess hierarkiska genrelära, tvingas 
jakobinforskningen att använda sig av enbart in
nehållsliga kriterier vid värderingen av jakobinsk 
litteratur. Uppdelningen på form och innehåll 
måste hävas så att de litterära formernas betydel
sebärande funktioner träder i förgrunden. Det är 
otillfredsställande att jakobinforskningen frivilligt 
avstår från litterära kvalitetsbegrepp när den i stäl
let borde skapa nya utifrån den litteratur man har 
som primärt forskningsföremål.

Segebergs studie är om inte annat ytterst värde
full som korrektiv till en innehållsfixerad jakobin-
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forskning. Försöket att knyta samman en kommu- 
nikationsteoretisk modell med intryck från Ben
jamin och Habermas är ett positivt tillskott till en 
forskningsgren som annars kör i invanda spår. 
Hans starka betonande av det litterära formsprå
ket för definitionen av jakobinism trasslar dock till 
begreppen, om det inte kombineras med rimliga 
innehållsliga kriterier. Det räcker med att påpeka 
att Bürger själv inte betraktade sig som jakobin.

Samtliga recenserade böcker har goda bibliogra
fier. Därutöver kan hänvisas till Horst Fiedler: 
Georg-Forster-Bibliographie 1-767-1970  (Berlin 
1971). Av pågående dokumentationsutgivning bör 
nämnas Heinrich Scheels publicering av den 
mainzska jakobinklubbens protokoll, Die Mainzer 
Republik I (Berlin 1975). Ytterligare två band skall 
utkomma. Vidare den främst av Georg Steiner 
ombesörjda »akademiutgåvan» av Försters samla
de skrifter i 18 band, varav hittills 8 har publice
rats, Georg Försters Werke. Sämtliche Schriften, Ta
gebücher, Briefe (Berlin 19 5 8 ff.).

Christer Åsberg

Tore Wretö: Det förklarade ögonblicket. Studier i 
västerländsk idyll från Theokritos till Strindberg. Ac- 
ta universitatis upsaliensis. Historia litterarum 7. 
Uppsala 1977.

Tore Wretö både börjar och slutar sin bok om 
västerländsk idylldiktning, Det förklarade ögonblic
ket, med citat av Strindbergs-texter. Som utgångs
punkt har han valt Röda rummets skildring av en 
majmorgon i Lill-Jansskogen, och det sista avsnit
tet är ägnat en genomgång av Stadsresan. Det sä
ger något om spännvidden av hans idyllbegrepp 
men också om det vanskliga i uppgiften att utstaka 
gränser för arbetsfältet.

Denna svårighet har givetvis inte varit fördold 
för Wretö själv. I inledningen diskuterar han den 
och anger den lösning han valt för att komma till 
rätta med sin uppgift. Ett idéhistoriskt studium av 
idyllen i dess »rikt varierade uppenbarelseformer» 
skulle, framhåller han, öppna vida och fascineran
de perspektiv, men för sin egen del har han inga 
sådana ambitioner: han har endast velat teckna 
idyllens historia »som diktart».

Nu förhåller det sig emellertid, som bekant, så, 
att idyllen inte hör till de etablerade diktarterna; 
den fanns ju inte då Aristoteles drog upp skiljelin
jerna mellan dessa och skrev lagar för dem. Som 
diktart, som genre, kan idyllen inte föras längre 
tillbaka än till Theokritos, och han är också den 
som får inleda raden av idylldiktare i Wretös fram
ställning — sedan Strindberg öppnat spelet med en 
smattrande fanfar. Det innebär att Nausikaa-epi- 
soden i Odysséen inte har fått komma med, vilket


