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vant ur receptionsaspekt. Går verkligen ABBA:s 
fans in i texten och fixerar den? Väger den inte 
fjäderlätti jämförelse med låtens »sound»?

På det hela taget organiserar emellertid Lönn
roth sitt mångskiftande material målmedvetet, 
skickligt och effektivt. Bland svenska litteraturve- 
tare är han förmodligen ensam om att kunna skriva 
så sakrikt och initierat om muntlig diktning från 
Eddan till ABBA. Hans framställning är ofta sti
mulerande, ibland irriterande, sällan likgiltig. Sä
kert väcker den ambivalenta reaktioner hos många 
läsare. Lönnroth är själv medveten om att mycket 
av vad han säger »bygger på osäkra antaganden» 
och kommer att »föranleda protester och invänd
ningar från dem som vet bättre». Men han har valt 
att ta den risken, emedan han som författare »upp
riktigt önskar att fa till stånd två vägskommunika
tion med sin publik» (28). Just denna dristighet, 
villigheten att släppa till grepp, är något som man 
bör hålla Lars Lönnroth räkning för.

Peter Hallberg
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Theodore Ziolkowski: Disenchanted Images. A Li- 
terary Iconology. Princeton University Press. 
Princeton, New Jersey 1977.

Professorn i tysk litteratur och komparativ littera
turforskning vid universitetet i Princeton, Theo
dore Ziolkowski, har publicerat sig flitigt de se
naste femton åren. I »The Novels of Hermann 
Hesse» (1965) och »Dimensions of the Modern 
Novel» (1969) ägnade han sig åt den moderna 
tyskspråkiga romankonstens förgrundsfigurer. 
Förutom Hesse behandlades Rilke, Kafka, Tho
mas Mann, Döblin och Broch. Under 70-talet har 
Ziolkowski mer intresserat sig för uppgifter som 
faller under den senare halvan av hans ämbetsom
råde. Redan den fascinerande »Fictional Transfig- 
urations of Jesus» (1972) var komparativ i upp
byggnaden och rörde sig över vidsträckta idéhisto
riska fält. Med »Disenchanted Images» fortsätter 
han på den så inslagna vägen, och breddar dess
utom sina observationer genom att inte begränsa 
dem till en enda genre.

Ziolkowski inleder sin bok med några termino
logiska betraktelser av konventionell typ. Bilder-  
»images» -  står centralt i hans studie, och han ger 
därför en precisering av begreppet som tar fasta på 
dess ikonografiska halt, och avskiljer det därmed 
från bilden som språkligt stilmedel och mental 
reproduktion. De »bilder» Ziolkowski diskuterar 
är återgivningar av levande varelser, och har dess
utom samtliga en högst påtaglig fysisk realitet i det 
litterära verket (s. 11). -  Bildbegreppet, sålunda 
definierat, är fortfarande långt ifrån entydigt. Bil
derna skiljer sig från varandra och far olika inne

börd alltefter den funktion de har i de enskilda 
texterna. När bilden på ett intimt sätt hänger 
samman med mytiska eller historiska personlighe
ter vilka identifieras genom sina karaktärsdrag 
(Faust, Don Juan), eller genom vissa arketypiska 
situationer som förbundits med dem (Oidipus), 
fungerar den som tema; när den bara utgör en del 
av ett tema, dvs. en mindre narrativ enhet, utnytt
jas den som motiv; när den slutligen pekar ut över 
sig själv mot en annan sfär än handlingen och 
rummet i berättelsen, används bilden som symbol 
(s. 13 ff·)·

Efter dessa preludier väljer Ziolkowski ut tre 
bildkretsar för närmare studium: »Venus och 
ringen», »den magiska tavlan» samt »den magiska 
spegeln». Venus och ringen är, kortfattat uttryckt, 
berättelsen om den antika statyn som plötsligt far 
liv. En ung man har lagt ifrån sig sin vigselring på 
en staty, och när han kommer för att hämta den får 
han den inte åter, vilket leder till många olyckor 
för hans vidkommande. Här, liksom i de senare 
bildkretsarna, rör det sig om »bilder» i ovan angi
ven innebörd: konkreta objekt inom fiktionens 
ramar. Vad som förenar de tre kretsarna är deras 
rötter i magiska, folkligt primitiva föreställningar. 
Madonnaskulpturer eller helgontavlor som gråter 
och rör sig, liksom talande speglar, är ju välkända 
från folkloristiken och legendarierna, och förkla
ras samtliga utifrån uppfattningen om själens ma
teriella ursprung och halt. Spegelbilden, teckning
en etc. föreställer inte själen utan är den (s. 79 f.).

Merparten av Ziolkowskis bok består av en fyl
lig och livfull genomgång av var och en av de tre 
bildkretsarna. Eftersom de alla utgår från en ma- 
giskt-religiös världsbild blir en huvuduppgift att 
visa hur de förändrats i sina manifestationer i litte
raturen, och hur de lyckats överleva till idag, när 
det system som skapade och bar upp dem har gått 
under. Det är detta uppbrott från magins sfär som 
givit boken dess titel.

Den första kända versionen av Venus och ring
en finns återgiven i William av Malmesburys 
kungakrönika från 1 100-talet. Man har antagit att 
berättelsen i sin ursprungliga form förkroppsligat 
kampen mellan en vital hedendom och den lång
samt framväxande kristendomen. Redan på 1100- 
talet hade temat emellertid helt försatts med krist
na förtecken, så att motsättningarna i stället antogs 
åsyfta striden mellan gott och ont, mellan Gud och 
Sa ♦‘an (s. 28). Det är inte längre den hedniska 
Venus som väcker statyn till liv utan en demon 
eller Djävulen i egen hög person. Versionerna av 
legenden i den tyska »Kaiserchronik», och de 
franska varianter där statyn föreställer Jungfru 
Maria, ger tydliga belägg för en sådan utveckling. 
En mer estetiskt raffinerad utformning av temat 
skulle låta vänta på sig. Däremot levde berättelsen 
sitt liv i senmedeltidens, renässansens och klassi
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cismens krönikor, handböcker och encyklopedier, 
hos Vincent av Beauvais, Martin Del Rio och Jo
hannes Christianus Frommann. Det blir först vid 
1800-talets början som den gör sitt återinträde i 
de sköna konsternas värld, i första hand inom tysk 
romantik: hos bröderna Eichendorff, Brentano 
m.fl. Om några större förändringar av legenden 
kan man inte tala, även om de tyska romantikerna 
gärna uppehöll sig vid och förstärkte de erotiska 
elementen (s. 44). 1837 skedde dock två viktiga 
modifikationer av temat. Heinrich Heines essä 
»Elementargeister» ställde tidigare värderingar på 
huvudet genom att låta Venusstatyn, och därmed 
hedendomens och antikens glada livskonst, repre
sentera det goda och värdefulla i kontrast till den 
kristna kulturens rationella och sterila samhälle. 
Temats ursprungliga innebörd hade i och med det
ta återupprättats. — Prosper Mérimées novell »La 
Vénus d’Ille», som förläde historien i samtiden 
och inte i ett dimhöljt förflutet, var den första som 
inte tog det övernaturliga för givet utan lämnade 
möjligheten till en rationell förklaring öppen (s. 
55). Den kristna bakgrunden var här också helt 
försvunnen. Därmed hade de första stegen tagits 
för att skilja temat från dess magiskt-religiösa ur
sprung. Bilden varpå väg att sekulariseras.

Mérimées metod att ge texten olika tolkningsal- 
ternativ kunde emellertid inte tillfredsställa de 
författare som en generation senare förde berät
telsen vidare. Såväl Sacher-Masochs »Venus im 
Pelz» (1870) som Henry James’ »The Last of the 
Valerli» (1874) upplöser det magiska i legenden 
totalt genom att interiorisera den. Statyn får liv 
blott i de agerandes fantasier och drömmar (s. 76). 
Det finns inte längre plats för en läsning som 
godtar det övernaturliga. Bilden har nu kommit så 
långt bort från sitt ursprungliga sammanhang att 
den antingen måste överges som stoff för litterär 
behandling, eller i annat fall på något sätt återfå 
sina magiskt-religiösa associationer. Det är svårt 
att föreställa sig den senare möjligheten, men 
Ziolkowski visar elegant att det ändå gått i det ra
tionalistiska 2o:e århundradet genom att begränsa 
bildens bruk till vissa speciella genrer. I det poe
tiska dramat, skräckhistorien och travestin, exem
plifierade genom bl. a. D ’Annunzio, Arthur 
Machen och Anthony Burgess’ »The Eve of Saint 
Venus» (1950), kan det övernaturliga elementet 
på olika sätt återinföras utan att störa läsning och 
upplevelse.

Ända sedan William av Malmesbury har berät
telsen om Venus och ringen använts för att ge en 
hednisk, antik motbild till samtidens kristna sam
hälle, konstaterar författaren. Bildkretsens värde
laddning, dvs. synen på Venusstatyn och det den 
står för, skiftar givetvis med tider och diktare. Den 
uppfattades negativt fram till och med romanti
ken, men tycks därefter, med undantag för Henry

James’ version, ha fått förkroppsliga eftersökta, 
livgivande egenskaper som tidens civilisation har 
behov av (s. 75T).

»Venus och ringen» utgör en bildkrets som 
fungerar som tema. »Den magiska tavlan» och 
»Den magiska spegeln» är däremot bilder som i de 
flesta fall använts som motiv respektive symbol. 
För dem alla tre gäller emellertid samma gradvisa 
sekulariseringsprocess: ett ursprungligt stadium 
där det övernaturliga accepteras följs av en period 
där det utnyttjas i stämningsskapande syfte men 
ändå framställs som möjligt att tolka rationellt, 
utan att författaren dock går i god för en sådan 
läsning (stadium två). I ett tredje skede förläggs 
det magiska helt inom en individs upplevelsesfär. 
Genom utnyttjande i parodiska, poetiska eller fan
tastiska sammanhang får bildkretsen så nytt liv i ett 
fjärde stadium (s. 77).

Magin i tavlorna bestod ursprungligen i att de 
fick liv, att den avporträtterade helt enkelt steg ut 
ur bilden. Så var fallet i de »gotiska» skräckroma
nerna. Behovet av spänning och nervkittling ledde 
till att motivet fick en lång historia, men det måste 
till slut förses med vissa reservationer, t. ex. ge
nom rationella förklaringar som att det bara rörde 
sig om en hallucination, ett fall av misstagen iden
titet, eller att den man såg gå omkring faktiskt var 
modellen för tavlan, så i Ann Radcliffes romaner 
(s. 88). En annan utväg var att gripa till parodin, 
något som utnyttjades av Jane Austen, Washing
ton Irving, Mérimée m. fl. Den magiska tavlan 
försvann inte i och med detta som motiv ur littera
turen, utan har tvärtom upplevt en renässans un
der de senaste 150 åren. Den förekommer också i 
allvarliga och högst respektabla sammanhang se
dan den rensats från sina överdrifter. För att när
mare studera dessa sena manifestationer och bild
kretsens sekulariseringsprocess supplerar Ziol
kowski sin kronologiska framställning med en 
djupare analys, och delar in bilden i olika katego
rier. Om tavlan är förbunden med en bestämd 
plats, ett hus eller ett rum, fungerar den som geni
us loci\ om den i det förflutna målade tavlan före
bådar senare händelser tjänar den som figura; om 
den står i magisk relation till modellen kallas den 
anima (s. 95).

Den första kategorin förekommer mest i de 
»gotiska» skräckromanerna, där den brukas som 
ett motiv bland andra från Horace Walpoles »The 
Castle of Otranto» (1764) till Charles Maturins 
»Melmoth the Wanderer» (1820), för att leva vi
dare i den viktorianska erans spökhistorier, hos Le 
Fanu och Bulwer Lytton (s. 97). Som enda litterära 
verk av bestående värde i denna grupp räknar 
Ziolkowski tydligen Hawthornes roman »The 
House of the Seven Gables» (1851), där författa
ren lyckats gjuta in ett moraliskt innehåll i en form 
lånad från skräckroman och spökhistoria.



Exempel på figurafunktionen finns hos Gérard 
de Nerval, D. G. Rossetti och Novalis, där det 
magiska ännu accepteras, medan det i R. L. Ste- 
vensons novell »Olalla» (1887) ges en psykolo
giskt förankrad förklaring (s. 108 f.). -  Anima- 
funktionen, slutligen, tycks vara den som främst 
intresserat sena tiders diktare, sedan den fatt ut
sökta framtoningar hos Gogol, Hawthorne och i 
Poes »The Oval Portrait» (1842; stadium två), och 
vuxit till tematisk dignitet i Zolas »L’Oeuvre» 
(1886) och Wildes »The Picture of Dorian Gray» 
(1891; stadium tre). Utmärkande för denna aspekt 
av bildkretsen är att artisten, och därmed konst
problematiken, står centralt (s. 132). Vad som ge
staltas i merparten av de nämnda verken är förhål
landet konst-moral, konstnärens utelämnande åt 
och utsatthet för destruktiva krafter kontra hans 
plikter gentemot samhället, lockelsen att välja 
konsten framför livet och verkligheten etc.

Alla tre varianter av den magiska tavlans bild
krets finns också företrädda i vårt sekels litterära 
skapande i det fjärde stadiets form.

Spegeln som »bild» i ovan anförd mening börjar 
användas i litteraturen samtidigt som självmedve
tandet i romantikens epok blev ett kunskapsmed el 
på gott och ont och Narcissustemat åter kom till 
heders (s. 157 f.). De magiska speglarna indelas av 
Ziolkowski i tre grupper: de som ger information, 
de som låter spegelbilden som en dubbelgångare 
träda ut i den empiriska verkligheten, och de som 
tvärtom öppnar sig för den speglande och släpper 
in denne i sin bakvända värld (s. 163). Den mest 
kända talande spegeln finns väl i sagan om Snövit, 
och bilden utnyttjades till övermått i romantisk 
litteratur, men förekommer också i ett verk som 
Joyces »Ulysses», ehuru den där givetvis är vida 
fjärmad från sitt magiska ursprung (s. 167).

Den viktigaste gruppen magiska speglar i de två 
senaste seklens litteratur är den andra, den som 
hänger samman med det sedan antiken populära 
dubbelgångarmotivet, och som figurerar i Dosto- 
jevskijs kortroman »Dubbelgångaren» (1846) och 
Maupassants »Le Horla» (1887). Där, och i många 
senare verk, utnyttjades speglarna för psykolo
giskt avancerade studier i förföljelsemani, medan 
de fungerar som symboler för samvetet i Poes 
»William Wilson» (1839, 1845) och i R. L. Ste- 
vensons »Markheim» (1887). I samtliga fall gäller 
det den andra och tredje fasen av bildernas sekula
risering (s. 216). Spegeln används alltså för att ge 
en möjlig, om än ej absolut pålitlig rationell för
klaring till den hemsökelse som drabbat huvud
personen. Franz Werfels poetiska trilogi 
»Spiegelmensch» (1920) och Hesses »Steppen- 
wolf» (1927) utgör exempel på hur denna under
grupp av bildkretsen kring den magiska spegeln i 
sena dagar återuppstått genom att spegelbilderna 
blivit projektioner av huvudpersonens inre liv
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utan att de förklaras i varje enskilt fall (s. 203). I 
Bölls »Gruppenbild mit Dame» (1971) har bilden 
återfått sina mirakulösa övertoner och är t. o. m. 
återinsatt i sitt ursprungliga kultiska sammanhang 
(s. 215).

När Alice stiger genom spegeln i Carrolls 
»Through the Looking Glass» (1872) befinner 
hon sig i den tredje av Ziolkowskis kategorier av 
magiska speglar, den som symboliserar en annan 
värld, och som fått sentida motsvarigheter i Coc
teaus skådespel »Orphée» (1926) och Isaac Ba- 
shevis Singers novell »The Mirror» (1957). Den 
senare berättelsen är också den helt placerad inom 
det magiskt-primitiva sammanhang som en gång 
födde bilden (s. 226).

I tre centrala kapitel har Ziolkowski ägnat sig åt 
vad han med en term lånad från Erwin Panofsky 
kallar ikonografisk analys, dvs. en beskrivning och 
klassifikation av bilder efter deras olika funktioner 
(s. 15 ff.). Som framgått har den deskriptiva meto
den emellertid fortlöpande kombinerats med en 
ikonologisk tolkning, vilken tar sikte på bildernas 
ursprung, innebörd och betydelseförskjutningar, 
och som »takes into account the influence of 
theological, philosophical, and political ideas upon 
the images as well as the purposes and inclinations 
of the individual artists» (s. 16). Bokens ämne kan 
således beskrivas som »a literary iconology of 
magic images and the stages of their disenchant
ment» (s. 17).

I ett synpunktsrikt slutkapitel utbreder sig för
fattaren över den ikonologiska tolkningens följd
satser. Med utgångspunkt i en terminologi som 
Tzvetan Todorov föreslagit hävdar Ziolkowski att 
»the marvelous» (fenomen som ej låter sig förkla
ras utifrån naturlagarna) dominerar litteraturen ca 
1795-1815. Åren 1830-1850 ser i stället en kul- 
mination för »the fantastic» (»the hesitation expe
rienced by someone who acknowledges only 
natural laws and who is suddenly confronted with 
an event that is seemingly supernatural»), medan 
perioden 1850-1870 står under tecknet av »the 
uncanny» (fenomen som trots allt låter sig förkla
ras naturvetenskapligt). Dessa tre vågor, vardera 
på omkring två decennier, motsvarar ungefär de 
tre första stadierna i den utveckling bort från ma
gin som Ziolkowski följt för de tre bild kretsarna. 
Intresset för det övernaturliga återkommer alltså 
enligt ett givet mönster. Därav drar författaren en 
viktig slutsats: Todorovs tre kategorier är inte tid
lösa genrer, utan måste nödvändigt tolkas utifrån 
de historiska och kulturella sammanhang i vilka de 
uppstått. De följer på varandra i en historisk se
kvens, men sedan varje stadium uttömt sina resur
ser försvinner det ändå inte utan fortlever »as 
fictional or intellectual possibilities», vilket förkla
rar uppkomsten av det fjärde stadiets former.
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Dessa existerar således jämsides med rester från 
de tre föregående (s. 228-35).

Slutavsnittet innehåller -  förutom en ingående 
redogörelse för de faktorer som kan tänkas ligga 
bakom sekulariseringsprocessen och uppkomsten 
av de olika faserna i intresset för övernaturliga 
fenomen -  även en diskussion av orsakerna till 
bild kretsarnas olika värdeladdning och innebörd i 
de skilda stadierna. Resultatet blir att statyn som 
får liv och tavlan som genius loci vädjar till en 
fantasi som i första hand uppfattar hotet mot sin 
egen existens som något utifrån kommande. Tav
lan som anima och spegeln som fördubblar förläg
ger hotet till det inre, till en förträngd del av 
individens psyke, medan slutligen det samhälle 
som helst fantiserar om att stiga in i spegeln eller 
tavlan kännetecknas av uppgivenhet och desillu
sion inför vad det funnit inom sig och utanför sig, 
och därför vänder sig mot alternativa världar och 
medvetanden (s. 249). Ziolkowski visar bestick
ande hur denna förskjutning stämmer väl överens 
med förändringar inom vetenskapen och det poli
tiska livet.

De lärdomshistoriska utflykterna rundas så av 
med en kortfattad diskussion av litteraturteoretis
ka frågor av typen: vilken genre lämpar sig bäst för 
att gestalta det övernaturliga? Finns här något be
rättarperspektiv som generellt sett är att föredra 
framför andra? Varför dominerar novellen över 
romanen i den behandlade litteraturen? Finns ur
sprunget till de undersökta bilderna i det kollek
tivt omedvetna eller i den litterära traditionen?

Ziolkowski är en skicklig pedagog och hans dis
tinktioner är klara och tydliga, på ett undantag när. 
Hans odiskutabla talang att avgränsa närliggande 
företeelser gentemot varandra kan ibland ge något 
förvirrande resultat. Han vill sålunda redovisa de 
tre magiska bilderna med underavdelningar i deras 
skiftande uppträdanden på den litterära arenan 
genom tiderna, peka på variationer, tillägg och 
uteslutningar, och tolka dessa i relation till omgi
vande sociala, politiska och idéhistoriska föränd
ringar. Därutöver vill han följa sekulariseringen 
från det primitivt-magiska stadiet fram till nuti
dens försök att gjuta nytt liv i bild kretsarna. För 
det tredje vill han diskutera dessa i förhållande till 
deras funktioner som tema, motiv och symbol. 
Det blir litet för många spår att följa på en gång. 
Ibland tycks framställningen disponerad efter tu
delningen magi -  icke-magi, ibland är det den 
historiska utvecklingen från medeltid till våra da
gar, ibland de fyra stadierna, ibland bildernas an
vändningssätt som far bestämma gången. Det är 
oundvikligt att dispositionella problem uppstår. 
Avsnittet om den magiska tavlan har titeln »Image 
as Motif» men för flera av de väsentligaste beläg
gen tvingas författaren konstatera att motivet vuxit 
ut till tema (s. 116, 124). Den talande spegeln,

som behandlas i kapitlet »Image as Symbol», er
känns oförbehållsamt förbli »on the level of a 
motif, never achieving the significance of a theme 
or symbol» (s. 168). Digressioner och lärda utvik
ningar förekommer inte bara i slutkapitlet, utan 
här och var i framställningen, och visst är det tack
nämligt att fa förklaringar till varför temat om 
Venus och ringen kunde bli så populärt under 
romantiken efter sekler av syrefattig tillvaro (s. 
32 ff.), om orsakerna till den »gotiska» skräckro
manens enorma popularitet (s. 83 f.), varför ani- 
mavarianten av den magiska tavlan fick nytt liv i 
slutet av 1830-talet (s. 119), eller dubbelgångar
motivets samband med Fichtes filosofi, teorierna 
om animal magnetism och romantikens psykolo
giuppfattning (s. 176 ff.). Den långa utläggningen 
om spegeln som litterär metafor (s. 150 ff.) faller-  
hur intressant den än är i sig -  utanför ämnet, 
eftersom Ziolkowski redan från början uteslutit 
retorikens bildbegrepp från sin undersökning. De 
många infallsvinklar författaren anlägger på sitt 
stoff gör det alltså ibland svåröverskådligt. Det är 
inte lyckat, men det är kanske priset man far betala 
för skärpan i begreppen och de klara avgränsning- 
arna. Något större hinder för att tillägna sig hans 
teser utgör de inte heller.

En allvarligare brist är den oförklarliga vaghet 
som råder kring slutetappen i bild kretsarnas ut
veckling. I avsnittet om Venus och ringen sägs den 
ligga i själva genren, »parody or poeti c fantasy» (s. 
76). I studien över de magiska tavlorna sägs inget 
om genren. I stället påpekar Ziolkowski att Henry 
James och Edith Wharton vänder upp och ned på 
vissa stående ingredienser i motivet sådant det 
gestaltats dittills. James låter sålunda i »The Sense 
of the Past» (1917) huvudpersonen via tavlan gå in 
i det förflutna, dvs. det närvarande hemsöker det 
förgångna i stället för tvärtom. Samtidigt noterar 
författaren att perspektivet hela tiden förlagts 
inom huvudpersonen själv, att det övernaturliga 
därmed försvunnit, vilket givetvis borde innebära 
att man befann sig på det tredje steget i processen 
och inte på det avslutande fjärde (s. 139, 143). I 
andra sammanhang betonas »the essential literari- 
ness of literature of the supernatural» (s. 254), och 
det är förmodligen denna egenskap som medför 
att bildkretsarna i tjugonde århundradet enbart 
kan användas i vissa genrer, nämligen de som tillå
ter det övernaturliga att uppfattas »literally»: pa
rodin, poetiska verk, spök- och skräckhistorier (s. 
233). Det är dock osäkert om Ziolkowski vill räk
na Henry James’ och Edith Whartons verk hit, och 
vilken roll deras omkastning av motivelement spe
lar. Oklarheten kvarstår.

Möjligen har denna sammanfattning givit in
trycket att Ziolkowskis bok är tungläst. De ofta 
långa innehållsredogörelserna för det hundratal 
romaner, noveller, skådespel och dikter som före-
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kommer, vilka ju också tar sikte på samma inslag, 
kan självfallet bli något enformiga och tröttande. 
Författaren ger emellertid så mycket mer än hans 
ämne fordrar, ibland i form av analyser och upp
slag som går långt utanför det primära undersök
ningsfältet. Redovisningen hinner därför aldrig bli 
enformig. Hans bok formar sig till en överdådig, 
välskriven exposé över skiftningar i det litterära, 
allmänkulturella, vetenskapliga och sociala klima
tet.

Eftersom Ziolkowski tycks ha valt sina tre bild
kretsar rätt godtyckligt finns här gott utrymme för 
fortsatta insatser. Metoden är så givande att man 
gärna vill se en ikonologisk studie av detta slag på 
ett svenskt eller nordiskt material. Då jag i Samla
rens spalter tidigare beklagat amerikanska littera
turstudenter under förutsättning att de böcker jag 
anmält varit representativa för landets litteratur
forskning känns det här angeläget att påpeka de 
otvetydiga förtjänsterna i Ziolkowskis studie. I sitt 
förord skriver han: »This book is supposed to be 
fun» (s. vii). Hans ambition har i detta avseende 
som i så många andra givit utsökta resultat.

Pär Hellström

Nordeuropäische Literaturen, von Artur Bethke, 
Horst Bien, Erika Kosmalla, Kurt Schmidt und 
Ernst Walter. Leitung des Autorenkollektivs und 
Gesamtredaktion: Horst Bien. Meyers Taschen- 
lexikon. VEB Bibliografisches Institut. Leipzig 
1978. ______________

I serien Meyers Täsch enlexikon har en volym om de 
nordiska ländernas litteratur utkommit. Den be
står av några utomordentligt komprimerade upp
satser om dansk, färöisk, finsk (vari inbegripes 
finlandssvensk), isländsk, norsk samt svensk litte
ratur och en lång rad korta artiklar över författare 
m. m. i bokstavsordning. Lexikonet avslutas med 
en lista över tyska antologier med nordisk littera
tur. Huvudansvarig för arbetet har Horst Bien, 
som bl. a skrivit om Ibsen, varit, och för det sven
ska litteraturområdet svarar Artur Bethke, som på 
60-talet var den förste att disputera på en avhand
ling om Ivar Lo-Johansson.

En volym av detta slag vänder sig till en tysk
språkig publik, och det ligger i sakens natur att 
den har föga att säga svenska litteraturstuderande 
och litteraturintresserade överhuvudtaget. Vad 
som intresserar oss i första hand är att då en bild av 
hur svensk litteratur presenteras utomlands, att 
konstatera vilka författare som tagits med och hur 
de presenteras. Att en östtysk volym som denna 
präglas av en viss politisk vinkling noterar man 
nästan som en självklarhet. Det är påfallande hur 
väl socialistisk och proletär diktning presenteras —

så får exempelvis Ture Nerman en betydligt fylli
gare presentation än han skulle få i en motsvaran
de svensk volym. Överhuvudtaget prioriteras so- 
cial/politisk litteratur framför symbolisk. Också i 
många oväntade fall får vi veta att författaren be
skriver förfallssymptom i det borgerliga samhället 
o. d., och om exempelvis Artur Lundkvist kan en 
tysk publik, både i översikt och enskild artikel, få 
intrycket att en av hans viktigaste insatser varit att 
satirisera svensk småborgerlighet.

På det hela taget måste man ändå konstatera att 
presentationen varit bred och förhållandevis re
presentativ. Epoker som romantik och nittital, 
som båda brukar utmålas som konservativa, blir 
fylligt presenterade, och någon konsekvent cen
sursax har inte klippt bort den borgerliga litteratu
ren. Olle Hedberg har fått sin artikel, även om det 
för säkerhets skull konstateras att han skildrar sin 
borgerlighet »mitunter mit ironischer Distanz» 
och att han i Ut med blondinerna vände sig mot den 
fascistiska raspolitiken. Gustaf Hellström har där
emot inte fått en egen artikel, men väl Per Hall
ström! En viss nyckfullhet och inkonsekvens i ur
valet tycker man sig märka, men den kan naturligt
vis bero på slumpmässiga faktorer.

Ändå kan man inte undgå att notera att urvalet 
varit påfallande snävt gentemot lyriker och över
huvudtaget mer inåtvända och symbolistiska dik
tare. Att 20-talets lyriska intimister (Selander, 
Silfverstolpe, Asplund) saknas, är kanske mer ett 
tidens tecken än ett politiskt, men mer betänkligt 
är att varken Erik Blomberg eller Bertil Malmberg 
fått egna artiklar. Förutom att de själva var goda 
lyriker, var dessa bägge diktare, som politiskt stod 
på diametralt motsatt kant, förnämliga översättare 
av tysk lyrik! Av yngre diktare saknar man artiklar 
om Lars Norén — ironiskt nog också en diktare 
med stark anknytning till tysk Hölderlin-tradition, 
vidare Birgitta Trotzig, Willy Kyrklund, Sten Hag- 
liden och påfallande många av 50-talets lyriker 
(Folke Isaksson, Setterlind, Key-Åberg m. fl.). 
Detta måste då sättas i relation till att man presen
terar diktare som Hildur Dixelius, vars romaner i 
prästmiljö från 20-talet översattes till tyska, Ture 
Eriksson, kommunistisk lyriker och romanförfat
tare, deckarförfattaren Vic Sunesson och Hasse 
Zetterström!

De svårast missvisande luckorna gäller emeller
tid 1700-talets litteratur. Här saknas framför allt 
Linné, vars litterära uppvärdering i modern tid 
alltifrån Levertin man underskattat. Det hänger 
inte samman med att han är naturskildrare; en 
modern rese- och naturskildrare som Bengt Sjö
gren, som översatts till tyska, har tagits med, likaså 
bland norska författare Thor Heyerdahl. Inte hel
ler Swedenborg har fått en egen artikel men om
nämns som hastigast i översikten.

Innehållet i de enskilda författarartiklarna är så


