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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
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kan beklagas men måste accepteras som en ofrån
komlig följd av undersökningens uppläggning.

Den traditionella tolkningen av ordet idyll är 
»liten bild». Enligt Wretö är den helt felaktig; de 
auktoriteter han hänvisar till hävdar att det kunde 
användas om vilken kort dikt som helst. Det gör 
det ju inte just lättare att dra gränser kring idyllen 
som diktart. I Liddel & Scotts ordbok kan man 
finna en definition som tycks motsvara praxis 
inom antik idylldiktning, sådan man möter den 
hos de två skalder som betytt mest för utbildning
en av en fast tradition, i varje fall fram till nyanti
ken på 1700-talet, nämligen Theokritos och Ver- 
gilius. Idyllen, elöuMuov, heter det där, är en kort, 
konstmässigt utarbetad dikt -  »mostly on pastoral 
subjects». På det hela taget passar den beskriv
ningen tämligen väl in också på den hexameterdikt 
med titeln Moretum som enligt Wretö spelade en 
avgörande roll för idylldiktningens pånyttfödelse 
under nyantiken. Då nödgas man emellertid helt 
bortse från grundordet »herde» i pastoral och nöja 
sig med den vagare betydelsen »lantlig». Huvud
personen i Moretum är nämligen ingen herde utan 
en bonde, som inte går vall med får eller getter 
utan plöjer sin åker, och praktiskt taget allt som 
händer i dikten är att han gör i ordning sitt mor
gonmål, vars huvudbeståndsdel är vitlök, stött och 
mald i en mortel tillsammans med persilja och 
andra aromatiska örter och knådad till en bulle, 
kallad moretum, ett ord, som i saknad av en exakt 
motsvarighet i vårt språk såväl som i vår matkultur 
brukar återges med »sallat». Någon idyll i veder
tagen bemärkelse är ju inte detta, snarare vad vi 
brukar kalla en genremålning. Men just i denna 
egenskap är det, som Wretö visar, dikten har fått 
stilbildande betydelse för eftervärlden — genom 
förmedling av Johann Heinrich Voss.

De oförnekliga inslag av verklighetsskildring 
som förekommer hos Theokritos försvann i stort 
sett hos hans efterföljare Vergilius, vars ekloger 
minst av allt syftade till att ge en sanningsenlig bild 
av herdelivet. Eftersom han kom att dominera 
marknaden under mer än halvtannat årtusende 
blev avstegen från hans linje få och av ringa bety
delse, även om de kanske var något fler än de som 
Wretö redovisar. Som en konstnärlig höjdpunkt 
inom denna tradition -  i varje fall på svensk botten 
-  betecknar Wretö Creutz’ stora dikt Athis och 
Camilla, som han ägnar en kärleksfull analys. Ty
värr förbigår han dock helt Sommarkväde, otvi
velaktigt av lägre valör som konstverk men idé- 
och stilhistoriskt kanske av större intresse.

Först med Johan Heinrich Voss och nyantiken 
kommer, som Wretö visar, realismen åter till he
ders — men inte i Theokritos’efterföljd utan med 
inspiration från Moretum. Voss första försök i gen
ren, en dialog mellan två unga bönder, innehåller 
rentav en skarp kritik mot tidens samhälle, uppde

lat i livegna och deras herrar. Den tonen försvin
ner i fortsättningen, då också miljön förändras, 
men realismen finns kvar även i de bilder från 
klockarboställen och prästgårdar som Voss teck
nar i dikter som Der siebzigste Geburtstag och 
Luise.

Från Voss för Wretö linjen vidare till Goethe — 
med Hermann und Dorothea — och till våra egna: 
Franzén, Runeberg, Tegnér och Strindberg. De 
skriver alla i likhet med Theokritos och Vergilius 
hexameteridyller, men den miljö de skildrar är 
inte herdarnas: den är väl lantlig men samtidigt 
och framför allt borgerlig, med ett markant kleri- 
kalt inslag. Av flöjtspelet i Theokritos’ pastoraler 
hörs knappast ens ett eko hos dem.

Ett grundläggande drag i idyllens struktur är, 
hävdar Wretö, vad han i bokens titel kallar »det 
förklarade ögonblicket» — en momentan upple
velse av något utanför vardagens verklighet, rent
av, tycks det, en profan motsvarighet till mysti
kerns unio. Där har jag svårt att följa honom. En 
sådan upplevelse söker man förgäves i Moretum, 
som han ju lägger sådan vikt vid: den vore helt 
enkelt otänkbar i det sammanhanget. Inte heller 
har han givit något belägg för dess förekomst hos 
Theokritos eller Vergilius, och jag tror uppriktigt 
sagt inte, att det skulle löna sig att söka den hos 
dem. Däremot spelar den onekligen en viktig roll 
hos både Voss, Runeberg och Strindberg och en 
ännu viktigare hos Tegnér — i Nattvardsbarnen 
men inte i Kronbruden. Tesen om dess grundlägg
ande betydelse tycks mig alltså tarva modifika
tioner av väsentlig art, men även med dessa modi
fikationer är den av stort intresse och eggande som 
uppslag.

Däri ligger, såvitt jag vågar döma, också det 
största värdet med Wretös bok: den öppnar nya 
perspektiv och lockar till forskning på ett föga 
bearbetat fält. Men han har också nått värdefulla 
resultat. Det viktigaste av dem är att han har frilagt 
en linje, som bäst beskrivs med hans egna ord som 
»en rik tradition inom svensk litteratur» med 
»rötter djupt i den västerländska kulturen».

Gustaf Fredén

Beiträge zur nordischen Philologie, Hrsg, von der 
Schweizerischen Gesellschaft fü r skandinavische Stu
dien. Redaktion: Oskar Bandle, Hans-Peter Nau
mann, Egon Wilhelm. 4. Band. Oskar Bandle u.a.: 
Studien zur dänischen und schwedischen Literatur des 
19. Jahrhunderts. Helbing & Lichtenhahn Verlag 
AG. Basel und Stuttgart 1976.

I Schweiz finns ett sällskap för skandinaviska stu
dier som driver en livlig och resultatrik verksam
het. På fyra år, mellan 1973 och 1976, har det givit 
ut fyra rejält tilltagna volymer under den samman


