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bygger sig dybt under jorden et hus hvor den g0r sig en lade . . .

Uppradandet av kvinnliga cesurer i samma versrad kan vid behov måla en mjukt sve
pande rörelse som skeppets, flodens, dansens, men verkar enbart valhänt och störande i 
en vers som denna (s. 122) bland många liknande:

Medens han talte, alt laenge halvt bortvendt hun stirred, o g vendte. ..
Lofts motsvarande rad är i varje fall något bättre:

Mens han talte, hun stirrede fast over skuldrerne på ham.
Poeta nascitur, non fit.

Gerhard Bendz

Den nya tyska barockforskningen
1920- och 1930-talen var den tyska barockforskningens stora period. Kriget satte 

punkt för den, och under åren närmast efter kriget framfördes från olika håll (Wellek, 
Curtius) skarp kritik mot dess idéer och metoder. Det föreföll som om barocken skulle 
ha förlorat sin dragningskraft på litteraturhistorikerna. De sporadiska studier som såg 
dagen åren efter kriget tycktes bekräfta detta.

N u är bilden en annan. Under-de senaste 5—6 åren har vi fått så många betydande 
undersökningar av 1600-talets tyska litteratur, att man vill tala om en ny våg av barock
forskning. Den inleddes med Karl Otto Conradys stora avhandling Lateinische Dichtungs- 
tradition und deutsche Lyrik des 17. Jahrhunderts (1962) och har av allt att döma inte 
nått sitt slut, kanske inte ens kulminerat. Kännetecknande för den nya barockforsk
ningen är den genomgående medvetenheten om traditionens, inte minst den klassiska 
traditionens, betydelse. Man talar inte som under 20- och 30-talen om den »tyska an
dens» stora epok eller om »Der Barockmensch». De stora syntesernas tid är förbi. Vad 
man vill söka fastställa är förändringarna inom traditionen och de enskilda diktarnas 
ställning till det ärvda. Texterna står i centrum: det är inte en tillfällighet att det sam
tidigt med denna forskning har skett en imponerande utgivning av 1600-talstexter, 
både i form av kritiska editioner (t. ex. Szyrocki—Powells Gryphiusutgåva) och, framför 
allt, av facsimilitryck. Det är intressant att jämföra med den förra periodens utgivning 
av antologier, där principer för urval och disposition var bestämda av en redan given 
syntes.

Utan förbindelse med den förra periodens forskning är den nya barockforskningen 
givetvis inte. Men det som betytt mest är inte de stora synteserna utan detaljundersök
ningar av starkt empirisk karaktär, såsom Kaysers D ie Klangmalerei bei Harsdörffer 
(1932), och Fri ekes D ie Bildlichkeit in der Dichtung des Andreas Gryphius (1933), 
som båda —  också det ett tecken —  kommit ut i nytryck (1962 resp. 1967). De vikti
gaste impulserna stammar emellertid från Curtius och Lausberg. Genom dem har upp
märksamheten riktats på diktens teori och på retoriken. På ett helt annat sätt än under 
1920- och 30-talen har diktteorin stått i centrum: poetiken har varit den främsta hjälpen 
vid tolkningen av poesien. Textutgivningen under 1960-talet har också i påfallande 
hög grad gällt de teoretiska verken. —  Ett par av de nya arbetena följer en annan 
linje: i dem ger emblematiken nyckeln till tolkningen av texterna.

I recensionerna, som här följer, har de behandlade böckerna förts till tre grupper 
med avseende på ämne och inriktning. I den första anmäles några, som berör dikt
teoriens förhållande till retoriken eller utgår från den retoriserade poetiken i tolk
ningen av texterna. Den andra avdelningen omfattar verk, som rör bildspråket och emble
matiken, och i den tredje samlas den senaste Gryphiusforskningen.

RENATE HlLDEBRANDT-GUNTHER: A ntike  Rhetorik und deutsche literarische Theorie  
im  17. Jahrhundert. N. G. Elwert Verlag. Marburg 1966 ( =  Marburger Beiträge zur 
Germanistik Bd. 13).
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JOACHIM D y c k : Ficht-Kunst. Deutsche Barockpoetik und rhetorische Tradition. Verlag 
Dr. Max Gehlen. Bad Homburg 1966 ( =  Ars poetica Bd. 1).

Lu d w ig  FISCHER: Gebundene Rede. Dichtung und Rhetorik in der literarischen Theorie 
des Barock in Deutschland. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1968 ( =  Studien zur 
deutschen Literatur Bd. 10).

C o n r a d  W ie d e m a n n : Johann Klaj und seine Redeoratorien. Verlag Hans Carl. Nürn
berg 1966 ( =  Erlanger Beiträge zur Sprach- und Kunstwissenschaft Bd. 26).

M a n fr e d  WINDFUHR: Die barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker. Stilhaltungen in 
der deutschen Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts. J. B. Metzlersche Verlagsbuch
handlung. Stuttgart 1966 ( =  Germanistische Abhandlungen 15).

Fe r d in a n d  VAN INGEN: Vanitas und memento mori in der deutschen Barocklyrik. 
J. B. Wolters. Groningen 1966.

Renate Hildebrandt-Günther vill i sin bok undersöka hur starkt den tyska litteratur
teorien under 1600-talet är beroende av den antika retoriken. Med tyska avser hon tysk
språkiga; den latinska poetiken lämnas åt sidan. Ett av hennes syften är nämligen att 
klarlägga hur de traditionella latinska termerna återges på tyska. I en inledning tecknas 
hastigt retorikens huvudtankar och dess historia fram till 1600, varvid de äldsta tyska 
handböckerna ägnas något större uppmärksamhet. Den egentliga undersökningen är dis
ponerad i två delar. I den första studerar författaren de tyska poetikernas förhållande till 
den antika retoriken. Opitz inleder som sig bör, och Männling —  som f. ö. är den förste 
som använder ordet »Theorie» för läran om diktningen —  är det sista namnet.

Dessa korta monografier utgöres huvudsakligen av ganska impressionistiska referat. 
Hos vissa auktorer har något, hos andra något annat intresserat författaren. Vad som 
förenar dem och skiljer dem åt får läsaren knappast något begrepp om. Rubrikerna över 
de olika avsnitten bidrar även till en felaktig tolkning. Över Opitz och Büchner står 
»Poetik und Rhetorik unterscheiden sich nicht wesentlich». Samma rubrik återkommer 
längre fram, där Birken, Morhof och Rotth förts samman. Skulle tanken att poesi och 
retorik inte skiljer sig väsentligt från varandra vara kärnan i Opitz’, Büchners, Birkens 
och Morhofs poetik? Och skulle alltså dessa två stå varandra nära, närmare än de står dem 
som fått andra rubriker? I själva verket råder härvidlag rätt stor överensstämmelse mellan 
alla de behandlade auktorerna; skillnaden ligger vad den punkten beträffar i nyanser. 
För att komma åt dessa hade behövts ett finare instrument än författarens huvudsakligen 
refererande framställning.

Bokens andra del utgöres av en tematiskt uppställd katalog över teoretikernas uttalan
den. Den är mycket värdefull: den intresserade kan med hjälp av den lätt finna vad 
de inflytelserika auktorerna sagt om så viktiga ting som virtutes elocutionis, figurer och 
troper, bland dem metaforen, och om genera dicendi. Registret i Markwardts poetik- 
historia har med denna katalog fått en tillfredsställande ersättning. Man får bara komma 
ihåg, att utsagorna är utplockade ur kontexten och säger rätt litet om vederbörande auk- 
tors positioner.

Om man alltså inte förbehållslöst kan rekommendera Hildebrandt-Günthers arbete, 
kan man däremot göra det beträffande Joachim Dycks något senare utgivna bok över 
samma ämne: Deutsche Barockpoetik und rhetorische Tradition. Dyck, som f. ö. själv 
är kritisk mot sin föregångare, har valt att koncentrera undersökningen kring några 
viktiga frågor: hur ställer sig poetiken till retoriken beträffande topiken, stilbegreppet 
(innefattande de tre dygderna puritas, perspicuitas och ornatus, de tre genera dicendi 
och decorumläran), vidare frågan om diktkonstens förutsättningar (natura och ars) och 
diktarens publik. Ett särskilt kapitel är ägnat åt den kristna litteraturteoriens speciella 
innehåll.

Genom Curtius har toposläran kommit i förgrunden. Dyck fortsätter och underbygger 
den kritik som tidigare (Mertner, Veit) riktats mot Curtius’ historiskt oriktiga uppfatt
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ning av topos (jfr även bokens första exkurs s. 174 f.). Från Cicero hade man läran 
om de topoi, dar man skulle finna argumenten. 1600-talsteoretikerna belyste, visar Dyck 
forfarmgssattet med exempel både från klassisk litteratur och från Bibeln. Med denna 
dubbla exemplifiering kunde de legitimera topiken. En fråga som ständigt infinner sig 
nar man studerar 1600-talets teori är: hur förhöll sig det praktiska diktskapandet till den 
kolossak teoretiska överbyggnaden? En förtjänst hos Dyck är den ständiga närvaron av 
denna fraga. Dyck visar t. ex. hur en topos som »ex definitione» används i flera 1600- 
talsdikter, bland dem Gryphius bekanta »Was sind wir menschen doch! ein Wohnhaus
grimmer schmertzen/ Ein ball des falschen glucks [------------·]». Han visar här vägen
for en tolkning av de poetiska texterna med utgångspunkt i en historiskt grundad topos- 
uppfattning. ^

1600-talsförfattarnas rykte för lärdom gäller delvis topiken. Med orätt, eftersom 
poeterna visst inte alltid behövde anlita sin beläsenhet i litteraturen. Samlingar av loci 
communes fanns att tillgå, och den poetiska skolningen innefattade uppsamlande av 
egna sadana för framtida bruk. Dyck ger flera exempel på detta. Från Sverige kan an
föras, att både Stiernhielm och Spegel lade upp stora samlingar, som de nyttjade i sin 
poesi.

Retorikens tyngdpunkt kom under 1600-talet att ligga i elocutio, alltså det som när
mast motsvarar vad vi kallar stillära. Här kommer ater frågan om teori contra praktik 
U p p . Att ornatustanken har haft stor betydelse för 1600-talspoesin är lätt att se. Men i 
teorien framhålles, som Dyck visar, även de andra dygderna, puritas och perspicuitas. 
Om diktarna hade följt teorien pa detta område, säger Dyck, skulle vi förgäves söka 
efter manieristiska dunkelheter i 1600-talspoesien. Det finns emellertid, fortsätter han, 
ingen föreskrift som man inte kan komma undan genom en bakdörr. Bakdörren i detta 
fallet är elittanken: diktaren skriver för de invigda och måste därför gripa till dunkla 
eller mångtydiga uttryck. Mig förefaller denna tolkning inte tillfredsställande. Man kan 
inte komma ifrån att perspicuitas i 1600-talets teori har en relativt undangömd plats 
jämfört med ornatus. Och det tycks som om spänningen mellan praktik och teori, som 
alltid har funnits, här har varit särskilt stor.

En central roll i 1600-talets poetik spelar decorumläran och den därmed samman
hängande doktrinen om de tre stilarterna. Redan under medeltiden hade de tre stil
arterna förbundits med Vergilii tre huvudverk och dess miljöer: herdens, bondens, kriga
rens. Under 1600-talet krävde man att valet av stil skulle anpassas efter det stånd de 
skildrade personerna tillhörde. Men försökte även tilldela varje stil sina genrer: eposet och 
tragedien krävde stilus grande, eklog och komedi stilus humilis. Cicero hade kopplat sam
man de tre stilarterna med talets tre uppgifter: vill man lära väljer man stilus humilis, vill 
man roa stilus medium, vill man röra stilus grande. Detta utvecklades under 1600-talet 
och förde med sig alltmer detaljerade föreskrifter om vilka figurer som anstod den ena 
stilen men var av ondo i den andra. Allt detta är ett utslag av decorumtankens makt. 
»Die Theorie der drei Stilarten und die unter sie subsumierten Regeln über die Sprache 
der Personen, die höhe der Gegenstände und die zu erzielende Wirkung ist nichts 
anderes als die kongeniale Systematisierung dieser Lehre [ =  decorumläran]». Dyck visar 
här på mycket viktiga förhållanden. Hittills har ingen analys av svenska texter från 
1600-talet tagit tillbörlig hänsyn till denna allt överskuggande roll som decorumtanken 
spelade, även om vissa ansatser förekommit.

Platsen tillåter inte att jag går närmare in på andra delar av denna innehållsrika 
undersökning. Jag vill bara nämna redogörelsen för den kristna litteraturteorien. Många 
har väl haft på känn, att kyrkofäderna spelat en stor roll som förmedlare av och auktori
teter för en retorisk litteratursyn under 1600-talet. Genom Dycks arbete har detta för
hållande blivit väl belyst. Sin förtrogenhet med de speciella problem som ornatustanken 
innebar för den kristna litteraturteorien har Dyck tidigare visat i en viktig uppsats i 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur 1965.

Man skulle efter läsningen av Dycks arbete mena att ämnet 1600-talets tyska poetik 
och den retoriska traditionen vore uttömt. Ludvig Fischer behandlar i sin undersökning 
till stor del detsamma som Dyck. Det är också uppenbart, att Dycks arbete kom något 
olägligt för Fischer. Men medan Dyck söker det för 1600-talet gemensamma, vill Fischer
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komma åt variationerna och den eventuella utvecklingen. Denna skillnad i målsätt
ningen och den ytterst inträgande analysen ger Fischers arbete dess värde.

Huvuddelarna av Fischers bok rör teorien om skillnaden mellan poesi och retorik, 
stilläran och doktrinen om decorum (av Fischer kallat aptum). Författaren lyckas visa 
att trots den allmänt rådande föreställningen om de båda litterära konstarternas släktskap 
är flera teoretiker måna om att ge poesien en högre rang än retoriken —  ända tills 
W eise i slutet av århundradet, med andra förtecken, vänder rangordningen. För poesien 
fordras —  därom är de flesta ense —  en inspiration eller begåvning, som retorn inte 
behöver. Särskilt intressant är emellertid att några, bland dem jesuiten Masenius och 
den inflytelserike Buchner, dessutom anvisar poesin en stil, som höjer sig vida över 
genus gr ande och rentav ej kan inordnas i de tre genera dicendi. Man frågar sig vilka 
konsekvenser denna tanke kan ha haft för diktskapandet.

Två tyskspråkiga teoretiker är markerat självständiga gentemot traditionen. D et är 
Harsdörffer vid seklets mitt, W eise vid dess slut. Harsdörffer negligerar nästan helt läran 
om stilarterna och decorumtanken. För honom är det väsentliga elegantia, »2ierlichkeit». 
Weises kritiska inställning leder emellertid vida längre och pekar fram mot tolkningar, 
som hör nästa århundrade till. Beträffande stilen sätter han mot de traditionella lärorna 
tanken att det som bör eftersträvas är den individuella stilen. Även decorumtanken för
ändras: den skrivande skall anpassa stilen efter den situation, vari läsaren tänkes befinna 
sig för att därigenom uppnå den största framgång.

Till det gedigna intryck Fischers arbete ger bidrar de inlagda exkurserna över stil
läran och decorumtanken fram till humanismen. D et är skada att författaren har en så 
omständlig stil med talrika onödiga omtagningar. Det fordras stort intresse och tålamod 
av läsaren. Men behållningen är rik.

Harsdörffers originella utveckling av en retoriserad poetik fick sina praktiska mot
svarigheter i vännen Johann Klajs Redeoratorien. Klajs rimdansande dikter över bibliska 
ämnen har funnit föga förståelse hos litteraturhistorikerna. Med utgångspunkt i den 
fördjupade insikt i retorikens betydelse, som vi nu nått, kan Wiedemann i sin mono
grafi över dessa dikter ge Klaj något, som utan överord kan kallas en Ehrenrettung. 
Den tidigare kritiska inställningen har delvis sin grund i att man betraktat redeora- 
torierna som dramer. Detta är fel, framhåller Wiedemann. Det Klaj velat åstadkomma 
är inte ett drama, med handlingen som det väsentliga, utan en serie bilder, Redeportrait, 
med det epideiktiska talet som mönster. (Här kan man skjuta in att en tendens till 
sådan omstrukturering utmärker även det barocka dramat, som bl. a. Schöne visat i sin 
här nedan recenserade undersökning.)

D et andra som försvårat tillägnandet av Redeoratorien är det överrika bruket av 
ljudeffekter, Klajs »Zuckerbäckerei». Wiedemann förklarar Klajs stil genom att peka 
på den lära om naturspråket, som Klaj delade med Schottel och andra, och på föreställ
ningen att språket är ett organ för gudomlig uppenbarelse. Här ligger, tror jag, W iede- 
manns främsta insats. Hans försök att bestämma Klajs diktning som en universalpoesi 
förefaller mig däremot till stor del vara spekulation. En fråga som inställer sig vid läs
ningen av boken är: vad är egenarten i detta så ovanligt egenartade författarskap, då så 
mycket förklaras med hänvisningar till teorier, som delades av många under 1600-talet? 
Man hade önskat ett mera komparativt sätt att närma sig texterna. Wiedemanns beläsenhet 
är långt ifrån säker. Han kan göra så grova fel som att (s. 46) för bilden av solen som 
en hjälte hänvisa till en psalm av Gerhardt, för att övertyga om att bilden var välkänd 
under 1600-talet. Välkänd var den visst: alla kände den från Ps. 19: 6.

Även Windfuhrs stora avhandling om Die barocke Bildlichkeit und ihre Kritiker har 
sin utgångspunkt i retoriken. Windfuhr har valt att undersöka hur synen på bildspråket 
förändras under den långa perioden från början av 1600-talet till mitten av 1700-talet. 
Det han velat komma åt är de faktorer, som bestämt utformningen av det vi upp
fattar som det speciellt barocka i bildspråket under denna tid, och den grund på vilken 
kritiken byggt. Det är alltså en ytterst väsentlig synpunkt författaren anlägger. Kanske
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har målsättningen varit alltför ambitiös: det är svårt att i ett enda arbete fånga in både 
bildskapandets förutsättningar och kritikens utgångspunker.

Termen »Bildlichkeit», som Windfuhr i anslutning till Fricke och andra använder, 
tål att diskuteras, särskilt som den håller på att smyga sig in också svensk terminologi. 
Under »Bildlichkeit» sammanfattar Windfuhr några av retorikens troper som metafor 
och perifras men även sådant som retoriken ej kände, t. ex. emblem och ikonologi. Man 
kan fråga sig vad som är det gemensamma för alla dessa stilföreteelser. Windfuhr före
faller mena, att de alla ger en bild, visualiserar, eftersom han säger sig bara vara in 
tresserad av »die bildliche Umschreibung» (s. 79). Om man studerar de teoretiska ut
talandena om till exempel metaforen, så finner man att det inte var denna förmåga, 
som man under 1600-talet främst fäste avseende vid. Inslagen av mytologi och ikonologi 
i litteraturen bör heller inte gärna behandlas under rubriken »Metaphorik». Man kan 
sätta i fråga om det är ändamålsenligt med en så vid bestämning av termer som »Bild
lichkeit» och »Metaphorik», när man därigenom kommer i konflikt med tidens eget 
sätt att se.̂  Det hade varit bättre att inskränka undersökningen till några av retoriken 
klart definierade troper och lata 1600-talets egen syn pa effekterna bilda utgångspunkten 
för undersökningen.

För att komma åt det som speciellt utmärker det barocka bildspråket har Windfuhr 
valt att som mall använda det jämviktsläge mellan de tre kvalitéerna Schmuck, Deut- 
lichkeit och Angemessenheit, som finns i humanismens teori, bland annat hos Opitz. 
Detta jämviktsläge undergick en förskjutning genom krafter från två håll: från mystiken* 
företrädd av Böhme i första rummet, och från retoriken —  rättare sagt den utveckling 
inom retoriken som ledde till att elegantia betonades alltmer —  där Harsdörffer är det 
viktigaste namnet. Att man inte, som ibland har gjorts, bör hänvisa enbart till retoriken 
och dess förskjutningar, då man vill förklara det speciella i barockens bilder, synes mig 
riktigt. Vad jag inte kan halla med om, ens för Tysklands del, är att Böhme görs till 
representant för den mystiska synen på bildspråket, redan av det skälet att hans in 
flytande pa barockdiktningen var inskränkt till nagra fa diktare. Den mystiska metaforik 
han företräder finns redan i 1500-talets paracelsism och hermetism och hos en dessa 
riktningar närstående andlig författare med vida större inflytande, nämligen Johann 
Arndt. Vi har också en mäktig jesuitisk strömning, företrädd av Jacob Pontanus och Jacob 
Masenius och med nära förbindelser med den sydeuropeiska mystiskt influerade dikt- 
teoriem FIos jesuiterna finns redan bryggan slagen mellan mystik och retorik. Mystikens 
bildspråk har vidare^ och det är kanske det viktigaste —  gamla traditioner, som över 
medeltidsmystiken gar tillbaka till kyrkofäder som Augustinus och Ambrosius. Och dessa 
var väl förtrogna med retoriken. Mystik och retorik var också förenade i den något äldre 
samtida utländska barocklyriken. Det historiskt riktiga i att den mystiska falangens 
barocklyriker skulle ha tagit upp petrarkismen för att tala till läsarna det språk de kände 
(s. 228 f.) kan diskuteras. För den »andliga petrarkismen» centrala metaforer sådana som 
kärlekens ljuva pil är belagda i kommentarer till Höga visan och därav inspirerad poesi 
alltfrån Gregorius av Nyssa.

Efter detta inledande försök att bestämma den barocka metaforikens källor undersöker 
Windfuhr i viktiga kapitel metaforernas grammatiska utseende, retorikens klassifice- 
ringar, metaforernas förhallande till de tre stilarterna och de poetiska genrerna samt 
deras relation till den sociala strukturen. Särskilt det sistnämnda är viktigt, då det oftast 
kommit bort i andra undersökningar av barockens bildspråk.

Avhandlingens huvuddel är dock den andra delen, den som rubricerats »Einzel- 
formen der barocken Bildlichkeit» och handlar om de skilda stilar, som skapas med 
hjälp av olika slags barock metaforik. Windfuhr skiljer —  delvis i anslutning till vad 
tiden själv sade om metaforernas bruk —  mellan sex olika slags metaforik: affektivt- 
patetisk, mystisk, dekorativ, skarpsinnig, grotesk och svulstig. Undersökningen gäller 
alltså inte, som rubriken låter förmoda, enbart »former» av metaforik, utan även bild
valet. Det kan diskuteras både om formerna i och för sig ger en viss stilprägel och om 
bildernas innehåll har något med denna att göra. Paradoxa bilder förekommer inte bara 
i den mystiska metaforiken utan minst lika mycket i den skarpsinniga. Mystiken använder 
ädelstensmetaforik, men det gör också den poesi som brukar sådan metaforik huvud
sakligen dekorativt. Det vet naturligtvis Windfuhr och har också någon enstaka gång

7 — 684388 Samlaren 1968
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berört det (t. ex. s. 248 om djur i mystisk poesi och dekorativ), men han har inte dragit 
konsekvenserna. Med större observans på funktionen och kontexten kunde problemet i 
någon mån ha reducerats.

Ett exempel får visa vart Windfuhrs metod leder. Windfuhr vill s. i8 6 f f .  klargöra 
den roll djurmetaforer spelar hos Gryphius för att »animalisera» människan och naturen. 
Han gör en lång uppräkning, där man finner uttryck som »ich schnöder Hund» men 
även om Kristus att han är »der grosse Schlangentreter» och att han söndertrampar 
drakarnas huvuden. I båda fallen talar Gryphius inte alls om människan eller naturen 
utan om Satan, och följer traditionen då han ger honom gestalt av orm och drake.

Men detta är bagateller. Och den bild Windfuhr tecknar av stilförhållanden i den 
tyska barocklyriken är säkerligen i huvuddragen riktig. Windfuhrs kunnande är rent 
häpnadsväckande; han har i vissa fall inte nöjt sig med de tryckta eller definitiva ver
sionerna av texterna utan även analyserat författarnas ändringar och därmed kunnat 
ytterligare skärpa bilden av stiltendenserna. Han belägger hur Gryphius ändrar sina 
texter mot en mer patetisk metaforik, likaså hur det begynnande 1700-talets diktare 
mildrar de barocka dragen.

Om W indfuhr i denna del av sin avhandlig kunnat bygga vidare på en grund som 
lagts tidigare, så är han i gengäld pionjär, när han i tredje delen undersöker de skilda 
riktningarna inom oppositionen mot barockens bildspråk. Opponenternas uttalanden har 
studerats tidigare, men ingen har försökt utreda hur oppositionen arbetade i praktiken. 
Windfuhr visar att det hela 1600-talet igenom fanns krafter, som verkade återhållsamt 
på det barocka. Han urskiljer bland dem humanismen med sitt måttfullhetsideal, den 
gammaltyska oppositionen med sin kritik av den välska flärden, även i stilen, och en 
protestantisk tradition, som krävde en ren och oprydd stil. Vi torde ha motsvarigheter 
till alla tre i Sverige. Den protestantiska traditionen kan man i varje fall finna i pre- 
dikoteorien, och det är möjligt att Spegels tidiga lyhördhet för den franska klassicismen 
och hans måttfulla barock har sin grund i denna protestantiska purism.

Mot 1600-talets slut träder nya tendenser fram. Den galanta poesien visar upp ett 
mera dämpat bildspråk än Hofmannswaldau och Lohenstein, som den närmast knyter an 
till. Klassicisterna riktar sträng kritik mot barocken, som de anklagar framför allt för 
svulst. D e står liksom galanterna på retorikens grund, men de är i motsats till dessa 
radikala i sin position gentemot barocken. Windfuhr visar med intressanta statistiska be
lägg hur det dekorativa inslaget reduceras i klassicismens poesi. Även den skarpsinniga 
metaforiken undergår en anmärkningsvärd förändring, och svulstmetaforiken försvinner 
under intryck av den nya uppfattningen om det sublima. Men även från ett tredje håll 
möter nya stiltendenser. Det är från pietismen med dess krav på innerlighet, känsla 
och direkthet. T ill pietismens ideal ansluter sig de betydande kritikerna Bodmer och 
Breitinger, och rörelsen blir därmed mer än en isolerad tendens i den fromma poesien.

Vissa invändningar till trots utgör Windfuhrs D ie barocke Bildlichkeit ett av de 
allra främsta försöken att tolka och klarlägga barockstilens tendenser, utveckling och 
avveckling. Avhandlingen kan med goda skäl betraktas som ett standardarbete, som 
ingen forskare på 1600-talets och det tidiga 1700-talets litteratur kan gå förbi.

Ferdinand van Ingens avhandling om Vanitas och memento mori har kommit till i 
Holland och hör strängt taget inte till tysk barockforskning. Men metoden och problem
ställningarna har så mycket gemensamt med de övriga här behandlade arbetena att en 
uteslutning knappast är motiverad.

Det är ett välkänt tema van Ingen har valt att undersöka. Just på diktarnas intensiva 
och extensiva upptagenhet av döden byggde man ju tolkningen av barocken som »anti- 
thetisches Lebens-Gefiihl». van Ingen vill emellertid något annat: han vill genom studiet 
av en genres hela historia få besked om huruvida 1600-talet uppvisar en ny form och 
en ny stil (s. 13).

Det låter lovande. Men van Ingen torpederar sin egen metod genom att postulera, 
att 1600-talsdiktaren utmärker sig för en distans till sitt ämne, att hans konst är bestämd 
av retoriken, att han snarare (s. 49) är en återskapar e än en skapare. Det var ju ett 
svar på frågan om det förhöll sig så undersökningen skulle leda till! Är inte den 
medeltida diktningen —  i vilken van Ingen följer vanitas- och memento mori-motivet
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för att fa nagot att jämföra med åtminstone under vissa perioder bestämd av reto
riken? Det stora kapitlet om poetik och retorik fyller heller inte, trots att det är i och 
för sig bra, något behov år 1966.

Den egentliga undersökningen börjar i kaptel 4, där van Ingen urskiljer några motiv 
(vanitas, varningen, domen, himlen och helvetet) och några smärre genrer som gestaltar 
det stora temat vanitas och memento mori (dikter om yttersta dagen, gravdikten, ars 
mori endi och consolatio mortis). Det är en nyttig genomgång men något perspektivlös, 
då den mest består av referat och beskrivning.

Viktigare är det femte kapitlet. Där analyserar van Ingen de former vilka temat 
ikläder sig och de stilelement det förbinds med. Här väntar man att få se om det finns 
nagot speciellt barockt och vari detta i sa fall består. Det får man också, men sporadiskt, 
nästan en passant. Om den asyndetiska hopningen konstaterar van Ingen t. ex. (s. 262) 
att den förekommer tidigare men att bruket intensifierades under 1600-talet. I samman
fattningen (s. 347) utsträcker förf. omdömet till att gälla användningen av retoriska 
medel överhuvudtaget. Man tror det, men van Ingen anför inget som bevisar det. Inte 
den enklaste statistik, inga jämförelser mellan texter ställda vid sidan av varandra.

Avhandlingen har dock icke få förtjänster, men de ligger i kloka och väl underbyggda 
slutsatser av mindre räckvidd, van Ingen visar sålunda (s. 320) att trettioåriga kriget 
inte spelat den roll för diktningens dödsupptagenhet, som man menat tidigare. Han 
rättar till misstolkningar av 1500-talet, tolkningar som bestämts av att forskarna velat 
använda Luthertiden som kontrast mot barocken. Kapitlet om den teologiska bakgrunden 
(kap. VII) är i sin helhet förtjänstfullt. Och analyserna av de retoriska figurerna vittnar 
om en god insikt om faran av att arbeta mekaniskt i stilanalys.

A l b r e c h t  SCHÖNE: Emblematik und Drama im  Zeitalter des Barock. Verlag C. H. 
Beck. 2. überarbeitete und ergänzte Auflage. München 1968. (1. Aufl. 1964.)

D. W . JÖNS: Das »Sinnen-Bild». Studien zur allegorischen Bildlichkeit bei Andreas 
Gryphius. J. B. Metzler. Stuttgart 1966 ( =  Germanistische Abhandlungen 13).

En av de mest markanta bristerna i Windfuhrs avhandling är att han inte tagit till
börlig hänsyn till emblematiken. Vi vet genom Fribergs och andras undersökningar 
hur central emblematiken var som genre och tankeform för 1600-talets svenska litteratur. 
Både Stiernhielm och Spegel odlade emblemet och använde emblematikens motiv och 
former i sina dikter. I tysk barockforskning har emblematiken däremot föga beaktats. 
Den bristen har nu till stor del avhjälpts, sedan vi i rask följd fått två specialstudier 
över emblematiken och den tyska litteraturen.

Albrecht Schöne, som tidigare gett oss den kanske bästa kortfattade presentationen 
av emblematiken (DVJ 1963) och nyligen tillsammans med Arthur Henkel ställt sam
man den stora, utomordentligt värdefulla handboken Emblematik (1967), har valt att 
studera hur diktarna, framför allt Gryphius och Lohenstein, arbetar med emblematik i 
sina dramer.

Att just dramatiken skulle vara givande från denna synpunkt ter sig överraskande för 
många. Schöne börjar därför på ett pedagogiskt utmärkt sätt med att plocka fram 
ställen, där diktarna själva gett hänvisningar till kända emblemböcker. Därpå för han 
läsaren snabbt men ändå grundligt in i emblematikens mysterier. Han diskuterar den 
vid allt studium av emblematiken viktiga avgränsningen till allegori och symbolik och 
förhållandet till den traditionella kristna (av Schöne kallad medeltida) symboliken. 
Innan han går till verket utreder han även den för undersökningen viktiga frågan om 
»angewandte Emblematik». Det är nämligen inte emblematiken som genre, inte enheten 
pictura, motto, epigram, utan den i andra sammanhang brukade emblematiken, som är 
föremål för Schönes undersökning.

Schöne börjar den egentliga analysen med det relativt enkla: emblemet som argu
ment. Emblemet innehåller ex definitio en sanning, en utsaga om ett förhållande. Dra
matikerna kan därför när de vill argumentera i en sak —  och barockdramat kan gene
rellt kallas ett argumentationsdrama —  låta emblemet tala. När Epicharis i Lohensteins 
drama med samma namn inte vill tro på Proculus’ kärleksförsäkringar, bygger han upp 
svaret över ett från emblematiken känt tema:
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Des Strauszes Auge kan die Jungen lebend machen;
Und dein schön Antlitz sol von solcher Kraft nicht seyn/
Zu pflantzen Lieb und Hold beseelten Geistern ein?

Man är inte förvånad över att äldre litteraturhistoriker som inte var förtrogna med 
emblematiken ryggade inför det egendomliga bildspråket!

Väl så betydelsefullt är nästa steg, som Schöne tar, då han visar, att dramerna ibland 
är byggda över vissa emblem. De utgör ett slags ledmotiv, och tolkningen av dem ger 
nyckeln som öppnar hela dramat. Ännu ett steg, och dramat självt blir emblem. Redan 
i sina minsta element, i metaforiska sammansättningar av typen »Tugend-fels», påminner 
barockdramat —  liksom 1600-talslitteraturen, inte minst uppbyggelselitteraturen och 
psalmen —  om närheten till emblematiken. Likaså fungerar sentenserna, dramats colum- 
nae, (Scaiiger), som epigrammen i emblemet. I barockdramat har vidare varje akt (Ab
handlung) för sig en rätt självständig karaktär: den kan sägas visa ett tillstånd, en 
bild. Mellan akterna är inlagda Reyen, som var tänkta som motsvarigheter till antikens 
körer. Schöne visar nu, att Abhandlungen och Reyen strukturellt förhåller sig till var
andra som emblemets pictura och epigram: Reyen utlägger tanken i Abhandlung. Andra 
emblematiska element utgör de talrika tableaux vivants, scenae mutae, som barockdrama
tikerna fogar in i sina verk. De motsvarar emblemens picturae och kan ibland kombineras 
med tolkningar, motsvarande emblemens epigram.

Men med detta är ändå inte allt sagt. Ett mode i barockdramat —  och även andra gen
rer —  var dubbeltitlarna: Catharina von Georgien Oder Bewehrete Beständikeit. Catha
rina av Georgien framställs som ett exempel på bevarad ståndaktighet, hon blir en pictura 
med sin significatio. Dramat är i själva verket emblematiskt till sin karaktär: det visar 
för åskådarna grundsanningar i emblematisk form.

Schönes väl underbyggda resultat leder till en helt ny uppfattning av barockdramat 
—  och kan säkert underlätta förståelsen även av andra genrer. Emblematik und Drama 
har mottagits med stort intresse av recensenterna och redan gått ut i andra upplaga, 
något som visar hur angelägen boken är.

Dietrich Walter Jöns, känd av många i Sverige från några år som tysk lektor i 
Göteborg, har valt Gryphius för sin undersökning av emblematiken i barocklitteraturen. 
I motsats till flera andra diktare har Gryphius inte skapat någon emblemsamling, och 
han har så gott som inga hänvisningar till emblematiken. Jöns kan dock snart visa, att 
tolkningen av åtskilliga diktställen fordrar att emblematiken rycks in. Gryphius har 
själv känt till emblematiken och arbetar under förutsättningen att läsarna var väl för
trogna med den. Emblemen kan få olika funktioner i dikterna. Jöns skiljer mellan en 
mera ornamental och en tematisk.

Så långt är allt gott och väl. Men i det tredje kapitlet söker Jöns visa, att Gryphius 
i sin diktning arbetar med en tankeform, som han delade med sin tid och vars tradition 
gick tillbaka till medeltiden och kyrkofäderna. När Gryphius i sonetten Einsamkeit 
ställer för ögonen ett ödsligt landskap, så är det inte, som man tidigare menat, fråga 
om Erlebnis der Natur, utan naturen är en traditionsbestämd sinnebild för ett själs
tillstånd. Tolkningen är säkert riktig, och Jöns ger i de fortsatta analyserna goda skäl 
för sin uppfattning att Fricke och andra här kommit till korta. Men är det emblematik? 
Jöns har tydligen varit medveten om att hans syn skulle möta motstånd: i den nära 60  
sidor långa inledningen söker han fixera emblematikens ställning i en stor allegorisk 
tradition från kyrkofäderna och framåt. Han ger där många nya värdefulla upplysningar 
särskilt om hur allegorien trots Luthers kritik levde kvar i den protestantiska världen. 
Och visst är det riktigt, att emblematiken bara är en gren på den allegoriska traditionens 
träd. Men vi bör väl ändå inte gå ifrån den vedertagna uppfattningen om emblematiken 
som en speciell genre, med bestämda kännetecken. Jöns tenderar att sudda ut denna 
gräns. Symptomatiska är svävande formuleringar som »der bei Gryphius häufig vor
kommenden Typus des allegorisch auslegenden, emblematischen Gedichts» (s. 102).

Invändningen träffar emellertid inte det väsentliga: att Gryphius i sitt bildspråk utgår 
från »einem ausserpoetischen, jenseits der Subjektivität liegenden gültigen Zuordnung 
von D ing und Bedeutung» (s. 131), och att denna tillhör en patristiskt-medeltida tradi-
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tion, som levde kvar under 1600-talet. Detta är väl inte ens i Tyskland alldeles nytt, 
och kritiken av Fricke är ibland oberättigad, men Jöns har arbetat med större konsekvens 
än nagon gjort tidigare. De talrika, väl valda exemplen i fjärde kapitlet ger tesen en ut
märkt underbyggnad.

H a n s -Jü r g e n  Sc h in g s : D ie patristische und stoische Tradition bei Andreas Gryphius. 
Untersuchungen zu den Dissertationes funebres und Trauerspielen. Böhlau Verlag. Köln 
& Graz 1966 ( =  Kölner germanistische Studien 2).

MARIA FÜRSTENWALD: Andreas Gryphius’ Dissertationes funebres. Studien zur Didaktik 
der Leichabdankungen. H. Bouvier & Co. Verlag. Bonn 1967 ( =  Abhandlungen zur 
Kunst-, Musik und Literaturwissenschaft 46).

W e r n e r  Egg ers. 1W irklichkeit und W'ahrheit im  Trauerspiel von Andreas Gryphius. 
Carl Winter Universitätsverlag. Heidelberg 1967 ( =  Probleme der Dichtung 9).

Gryphius har alltsedan barockforskningens första period framstått som den främste 
tyske diktaren under 1600-talet. Den nya barockforskningens intresse för honom är inte 
mindre än den gamlas, men i den nya motiveras hans plats inte längre av hans för 
1600-talet ovanliga förmaga att gestalta en Erlebnis, av hans släktskap med expressio
nismen. N u är han främst den mångsidige och skicklige konstnären, med en ovanlig 
rikedom och intensitet i uttrycket.

Om Gryphius dominanta ställning vittnar två nyligen utkomna biografier, den ena 
av den välbekante barockforskaren W illi Flemming (Andreas Gryphius. Eine Mono
graphie 1965), den andra av den polske specialisten på Gryphius och utgivaren av 
hans verk, Marian Szyrocki (Andreas Gryphius. Sein Leben und Werk 1964). De skall 
inte recenseras här, och det är inte i dem man finner de viktigaste bidragen till en ny
tolkning av Gryphius’ författarskap.

Samtidigt med att Jöns i sin avhandling påvisade Gryphius’ relationer till den 
patristiskt-medeltida allegorien underkastade en annan forskare, en lärjunge till Fricke, 
Hans-Jürgen Schings, samma relation en specialundersökning. Schings har som ma
terial valt en mindre uppmärksammad genre, gravtalet (Dissertationes funebres), 
och tragedierna, som behandlas var för sig i bokens två huvuddelar. Gryphius har 
kommit att gälla för modern, »vielleicht sogar der erste lutherische Cartesianer». Schings 
visar nu, att de utsagor på vilka den uppfattningen grundar sig, lästa i sitt rätta sam
manhang inte alls vittnar om en postiv inställning till cartesianism och tro på veten
skapens framsteg utan tvärtom om en skeptisk attityd, helt i linje med en stark tradition, 
vars första länkar finns hos kyrkofäderna. Gryphius uttrycker således en hållning, som 
är bekant från andra håll, t. ex. Milton i England och Spegel i Sverige. Tesen är väl 
underbyggd och torde ej kunna rubbas. Man vill bara anmärka att den ensidiga inrikt
ningen på traditionen gett en något skev bild. Ett av de skeptiska ord Schings anför, 
nämligen Socrates’ förklaring att han intet visste bättre än sin ovisshet var vanlig i 
1600-talets mycket utbredda skepticism. Det hade varit av vikt att Gryphius ställts 
samman med motsvarigheter i sin egen tid, inte bara med traditionen.

Detta är dock inte det väsentliga i Schings studie. Huvudvikten ligger i uppvisandet 
av hur Gryphius följer en tradition från kyrkofäderna, när han bygger upp sina gravtal. 
Bibelanvändningen har gamla anor, likaså den allegoriska tolkningen av världen. De 
paradigmatiska figurer Gryphius anför för lidande, martyrskap och främlingskap i värl
den har redan kyrkofäderna använt.

Om detta inte är helt oväntat så innebär däremot Schings läsning av tragedierna en 
nytolkning, som torde väcka stor uppmärksamhet. Tidigare har hjältarna i tragedierna 
setts som exempel på stoiska dygder och Lunding har t. o. m. velat tala om en revolt mot 
kristendomen. Schings visar nu att detta är oriktigt. Den stoicism som exemplifieras i 
dramerna är en kristen stoicism, förkunnad av nystoicismens stort lärare, Lipsius, men i 
väsentligheter utbildad redan av kyrkofäderna. Att Lipsius söker förena stoicism och 
kristendom är känt förut; vad som aldrig framhävts är att han därvidlag kunde följa 
Tertullianus, Augustinus och Hieronymus, som han f. ö. själv hänvisar till.



102 Forskningsöversikter

Schings når sitt resultat genom en inträngande analys av å ena sidan det som bestäm
mer martyrernas öde: Fortuna, Fatum och Providentia, å andra sidan det som utgör deras 
livshållning: Constantia, Magnanimitas, Angst och Gloria Passionis. Allt tal om att 
dramerna skulle vara ödestragedier eller att Gryphius skulle ha gestaltat en sekulariserad 
syn på människans tillvaro kan därefter bestämt förnekas.

D e båda genrer Schings undersökte har också ägnats var sin specialstudie. Maria 
Fürstenwalds arbete om Dissertationes funebres behandlar huvudsakligen den didaktiska 
formen. Hon visar utmärkt och sakligt hur Gryphius arbetar med sentenser, citat, exempla 
och andra medel i sin förkunnelse. Den lilla boken inleds med en välbehövlig presenta
tion av den synnerligen försummade genre gravtalet utgör. Tyvärr kommer Gryphius> 
talekonst bort i undersökningen. I visserligen panegyriska eftermälen sades han som 
talare ha överträffat Demosthenes. Maria Fürstenwald med sin av den rika bibliografien 
att döma goda förtrogenhet med gravtalet borde säkert ha haft mycket att säga också 
om stilen i Dissertationes funebres.

Liksom Schings vänder sig Werner Eggers i sin studie över Gryphius’ tragedier mot 
Lundings tolkningar. Den utsaga han avlyssnat ur dramerna är »durch und durch religiös 
und christlich» (s. io o ).

Schlings ser i Gryphius’ tragedier ett spel mellan verkligheten, sådan den visar sig 
för ögonen, och sanningen, som är himmelsk och evig. Spelet förs på olika plan, i 
själva det teatertekniska, med de många förvandlingarna, i personernas rörelser, i 
persongestaltningen och i det sceniska skeendet. Tydligast kommer det dock fram i vad 
förf. kallar Thematische Sinneinheiten der Sprache, som behandlas i den andra huvud
delen. Eggers visar där hur nyckelord som »frihet», »liv—död», »kärlek», »ära» osv. förs 
fram i olika betydelser under dramats gång. I »verkligheten» är de mångtydiga, men i 
»sanningen» har de bara en betydelse.

Eggers är här inne på samma linje som andra forskare följt i studier av det franska 
barockdramat. Dramat gestaltar illusion och tar därvidlag illusion och mångtydighet till 
hjälp. Eggers uppmärksammar den konflikt med retorikens krav på perspicuitas, som 
denna »Zweigesichtigkeit» måste leda till (s.103). Han hänvisar emellertid till att poe- 
tiken tillät mångtydighet i ett »ingeniöst Spiel mit vordergründigem und hintergründigem 
Sinn». För övrigt, säger han, syndade Gryphius ofta mot kravet på perspicuitas. Det är 
onekligen ett magert svar på den fråga, som gång på gång inställer sig, när man läser 
den nya tyska barockforskningens alla opera, och som bara Dyck visat tillbörlig uppmärk
samhet: vad betydde poetikens regler för själva det poetiska skapandet? Var diktarna verk
ligen alltid angelägna om att följa kraven? Sista ordet lär ännu inte vara sagt om poesi 
och poetik under 1600-talet.

Bernt Olsson

Att studera Dostoevskij
N y tt material.

Det ligger i sakens natur att det viktigaste som kan hända inom Dostoevskij-forsk
ningen sker i diktarens eget land. Det är där arkiven finns, och de har ännu skatter 
att bjuda. 1959, några år efter islossningen, kom den sista och fjärde volymen av bre
ven. Del 1—3 hade utgetts 1928—34. Material knutet till fyra av de stora romanerna, 
främst utkasten, hade likaledes publicerats under tjugo- och trettiotalet. En volym av
seende den femte, Ynglingen, ställdes i utsikt redan 1956, men kom ut först häromåret, 
1965. Ännu en volym med Dostoevskij-material skall, enligt uppgift från Puskin-insti- 
tutet i Leningrad, komma 1969—70 i samma vetenskapliga serie (Literaturnoe nasled- 
stvo). En översikt över Dostoevskij-utgåvorna i Ryssland ges i VI. Seduro, Dostoyevski 
in Russian Literary Criticism 1846—1956  (New York, 1957). För åren därefter fram till 
och med 1965 hänvisas till Robert Belknap, »Recent Soviet Scholarship and Criticism 
on Dostoevskij: A Review Article» (i Slavic and Fast European Journal, XI, 1967: 1).


