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annat sätt, säger Hamann, sitter målaren vid sitt eget porträtt. »Narciss (das Zwiebel- 
gewachs schöner Geister) liebt sein Bild mehr als sein Leben.» Författaren vill här se 
tankar som går tillbaka på Young (s. 296). Ett sådant inflytande är mycket sannolikt. 
Men den första sammanställningen av Narcissus och konstnären gjordes långt tidigare, 
av den berömde konstteoretikern Leon Battista Alberti i hans även under 1700-talet 
mycket lästa Della pittura. Alberti skriver där: »Så brukade jag i anslutning till ett 
ord av diktaren, säga till mina vänner, att denne Narcissus, som blev förvandlad till 
en blomma, var den egentlige uppfinnaren av målarkonsten. Ty liksom å ena sidan 
måleriet är blomman av alla konster (fiore dogni arte), så stämmer också i ett annat 
avseende berättelsen om Narcissus. Ty kunde du väl säga att måleriet är något annat än 
att söka omfamna en spegelbild, liknande den, som där blickade fram ur källans spegel?» 
Hur mycket Alberti själv lade i sina ord är svårt att avgöra, men formuleringarna eggar 
till vittgående tolkningar och kan mycket väl ha varit ett incitament för 1700-talets 
nya Narcissusbild. Att hänvisa Albertis viktiga ord till en undanskymd not, som för
fattaren gör, förefaller mig vara orättvist.

Avhandlingens sista kapitel är ägnat 1800-talets första decennier. Tyngdpunkten lig
ger där i analysen av Friedrich Creuzers tolkning av Narcissusmyten i den för roman
tiken så viktiga avhandlingen Symbolik und Mythologie der alten Völker, vars första 
upplaga kom 1810—12. Den diktare, som mer än någon annan under denna tid sökt 
sig till Narcissusmotivet är vår egen Stagnelius. Man kan inte annat än beklaga, att för
fattaren med hänsyn till språksvårigheterna avstått från en mera ingående analys, och 
man hoppas att hon får tillfälle att presentera denna i ett annat sammanhang.

*

Många texter behandlas i denna bok. Analyserna är nästan alltid säkra och invänd- 
ningsfria. Såsom särskilt förtjänstfullt ville jag nämna analysen av Narcissusmotivet och 
dess funktion i Romanen om Rosen, den av Marinos olika användningar av Narcissus
motivet, upptäckten och tolkningarna av allusionerna hos Young och analysen av Schle- 
gels Lucinde. Det intensiva arbete, som författaren lagt ned på att skaffa sig ett så 
komplett material som möjligt bör prisas; att något kunnat tilläggas är inte egendomligt. 
Mycket värdefullt är att alla texter utom de på modern franska och tyska har försetts 
med översättning. En svaghet i avhandlingen är att det ofta är svårt att få en samlad 
bild av allt som ändå hör samman; härtill har den kronologiska huvudprincipen bidragit. 
Att denna å andra sidan varit en hjälp mot frestelsen att göra mindre välgrundade synteser 
skall dock framhållas. Som helhet betraktad är Louise Vinges avhandling en av de 
säkrast genomförda litteraturhistoriska undersökningar, som gjorts på senare år i Sverige. 
Man vill hoppas, att den får många läsare, både hemma och utomlands, och att läsarna 
även hittar till noterna, där man inte sällan finner mycket viktiga iakttagelser, gjorda 
i periferien av ämnet.

Bernt Olsson

H arald RAAB: Die Romantik im litteraturtheoretischen Begriffssystem. Wissen
schaftliche Zeitschrift der Universität Rostock. Jahrgang XV 1966. Gesellschafts- und 
Sprachwissenschaftliche Reihe, Heft 6.

Det omdiskuterade romantikbegreppet är föremål för en analys av slavisten Harald 
Raab i Rostocks universitets tidskrift. Analysen, framlagd i form av en serie »teser», 
utgår från den diskussion som på senare tid har förts av sovjetiska litteraturforskare 
om förhållandet mellan realism och romantik men kan uppfattas som ett inlägg i en 
mera allmän debatt om romantikbegreppet.

Arthur O. Lovejoy har hävdat att termen »romantik» är flertydig intill meningslöshet 
och rekommenderat att den åtminstone används i pluralis i stället för i singularis, 
att man alltså särskiljer olika så kallade romantiska företeelser. René Wellek har där
emot försvarat bruket av termen »romantik» som beteckning för nagot gemensamt
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karakteristiskt i den europeiska litteraturen under en period av dess historia. (Se min 
presentation av denna meningsmotsättning i förra årgången av Samlaren.)

Man kan säga att Raab går på samma linje som Wellek i diskussionen om roman
tikbegreppet. Han ser romantiken som något i grund och botten enhetligt: »Obwohl 
sie als gesamteuropäische Erscheinung eine stark kontrastierende Vielfalt zeigt, wird 
sie dennoch als Einheit empfunden, und obwohl vieles bereits im 18. Jahrhundert vor
bereitend zu ihr hinführte und sie auch noch in die Epoche des kritischen Realismus 
hinein abebbend sich zu behaupten suchte, hebt sie sich deutlich in ihrer zeitlichen 
Begrenzung ab.»

Raab vill emellertid hålla isär tre olika meningar av begreppet »romantik»: i)  roman
tik som en historiskt begränsad litterär strömning, 2) romantik som en »typologiskt» 
uppfattad konstnärlig metod, 3) romantik som en konstnärlig stil. Under en historisk 
period dominerar romantiken som »litterär strömning», vilket inte hindrar att också 
andra litterära tendenser förekommer under samma period, menar Raab. Å andra sidan 
kan romantisk »metod» eller romantisk »stil» uppträda även under andra perioder och 
i kombination med andra litterära strömningar, till exempel realismen.

Kravet på distinktioner i debatten om romantikbegreppet företräds sålunda också av 
Raab, även om hans utgångspunkter är andra än exempelvis Lovejoys. Raabs syfte med 
sina teser har varit att stimulera till »eine begriffliche und terminologische Klärung 
zwischen den Literaturwissenschaftlern der einzelnen Philologien». Det är ett högst 
berömvärt syfte och hur man än bedömer värdet av Raabs synpunkter är de intressanta 
som en yttring av ett växande behov av större precision i litteraturvetenskapens be
greppsapparat.

Lars Gustafsson

STAFFAN Bergsten : Erotikern Stagnelius. S tudia litterarum Upsaliensia, 4. Lund 
1966. (138 s .+  diktreg.)

Orden »otäka fruntimmer» lär ha varit de första som Stagnelius fäste på papper. 
Känslorna svängde, som bekant: han blev vad Staffan Bergsten i sin nya bok kallar »en 
av de mest utpräglat erotiska skalderna i vår litteratur». Bergsten har tagit fasta på 
kärleksmotivens dominans i Stagnelius’ diktning och undersöker deras växlande innehåll; 
framför allt vill Bergsten demonstrera kontinuiteten i Stagnelius’ lyrik. Men som fram
går av bokens titel och inledningskapitel är hans egentliga syfte att med stöd av de 
erotiska dikterna och den påvisade kontinuiteten i dem ge en bild av den människa 
som de »speglar» och presentera »olika sidor av personligheten, olika erfarenhetssfärer». 
Låt mig för en stund lämna därhän de biografiska och därmed sammanhängande meto
diska och kunskapsteoretiska problemen och följa Bergstens demonstration så som den 
är upplagd.

Han börjar med att beskriva atmosfären i en grupp dikter, mestadels från tiden före 
1818, som karakteriseras som »objektivt beskrivande», »profan kärleksdiktning», och 
vilkas innehåll är skildringar av okomplicerad kroppslig kärlekslycka, oftast förlagda till 
pastoral miljö och begagnande en terminologi från antikens kulthandlingar men inte in
satta i något religiöst system. De dikter från samma tidrymd som nästa kapitel behandlar 
är de av typen »subjektiv bekännelsedikt». Dessa bittra eller resignerade dikter, som 
handlar om svikna förhoppningar och gäckade drömmar om kärlek, bedömer Bergsten 
som »en mera omedelbar återspegling av Stagnelius privata liv». Sambandet mellan vad 
dikterna i jagform säger om kärlek och besvikelse och den syn på livet och universum 
som Stagnelius utvecklar med hjälp av tidens filosofi är vad Bergsten främst vill under
stryka. I detta kapitel framhäver han hur en motsättning mellan jordisk och himmelsk 
kärlek redan mycket tidigt byggs upp på platonsk grundval som en förklaring till be
svikelsernas ofrånkomlighet. Därpå sammanfattas i kapitel fyra och fem Stagnelius’ 
religionsfilosofiskt baserade världsuppfattning som också innehåller en lära om kär
lekens och skönhetens roller på ett kosmiskt plan och i det individuella människoödet. 
Här finner man bland annat en såvitt jag förstår tillfredsställande utredning av vad


