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och symboler och mönstren för deras förknippning genomförd i hela materialet och 
inte i godtyckligt valda delar av det, skulle vi ha vetat mer om de grundläggande 
motiven i Stagnelius diktning och om förvandlingar av de motivens användning, och 
framför allt om deras sätt att fungera i diktverken själva.

I en av sina många dikter om diktandet, »Dafne», skildrar Stagnelius Apollons 
fåfänga kärlek till Dafne, och på slutet talar han om Apollosönerna, diktarna. »Kring 
jordens rymd de jaga skönheten /  Och i en lager sist förbytes den», heter det. Synen 
på dikten som en ersättning för kärleken och den estetiska teori (och för den delen även 
praktik) som Stagnelius bygger ihop med sin kärleksproblematik har Bergsten inte alls 
tagit upp till behandling. Det är kanske den kännbaraste luckan i boken om »erotikern 
Stagnelius» som ju ändå först och sist var skald.

Louise Vinge

Per N ykrog: La pensée de Balzac dans La comédie loumaine. Munksgaard. Copen- 
hague 1965.

Syftet med Per Nykrogs arbete —  en bok på mer än 400 tättryckta sidor —  är enligt 
hans egen förklaring att skala fram tankestrukturen bakom Balzacs diktade värld genom 
att gruppera stoffet kring nagra nyckelbegrepp. Det är en svår uppgift, och någon 
helt slutgiltig kartläggning är det väl inte han åstadkommer. Det finns naturligtvis 
punkter där läsaren tvekar och undrar om inte linjen skulle kunna dras annorlunda, 
exempelvis ut över Frankrikes gränser till tysk romantik och till Goethe. Författaren 
kallar också själv i en underrubrik helt blygsamt sin bok ett utkast, en esquisse, men 
huvudlinjerna ligger, sa vitt jag förstår, fasta och kommer att kunna tjäna den fram
tida forskningen till god och säker vägledning.

Uppgiftens svårighet ligger ju inte bara i materialets väldiga omfång utan också 
och främst i dess ofta motsägande karaktär. Balzac är, som Nykrog påpekar, både 
rationalist och mystiker, samtidigt som han är underhållningsförfattare med både vilja 
och förmåga att ge publiken vad den vill ha och betalar för. Han kan vara finkänslig 
och vulgär; han väjer inte för truismer men kan också göra slående riktiga och skarp- 
synta iakttagelser —  och klä dem i en utsökt form.

Nykrog konstaterar att Balzacs författarskap alltifrån början går i motsägelsernas 
tecken: där ryms sida vid sida analysen av äktenskapets fysiologi, mystiken —  le livre 
mystique — och de filosofiska berättelserna, och arbetet längs dessa tre vägar fort
skrider samtidigt. Förklaringen finner han dels i Balzacs strävan att ge en bild av 
hela verkligheten, en jordisk motsvarighet till Dantes gudomliga komedi med dess tre 
världar, dels i den föreställning om »tidsflödet», den »fortgående skapelsen», som enligt 
hans mening utgör själva grunden till Balzacs världsbild. Strängt taget är det fråga 
om en enda förklaring, given från två utgångspunkter. Tidsflödet, som är livet självt, 
för med sig både ont och gott, både Kain och Abel —  Almqvist, som man inte sällan 
får i tankarna då man läser Nykrogs analys av Balzacs tankevärld, kallar dem Ar iman 
och Ormus —  och den vi ger smädenamnet bödel är i själva verket kanske offret. 
Men vill man skildra en så sammansatt värld —  och Balzac hade enligt Nykrog en 
rent vetenskaplig ambition att göra det —- måste man vara beredd att växla ståndpunkt, 
att villigt identifiera sig med både subjekt och objekt, att vara på en gång iakttagare 
och iakttagen.

Balzac var swedenborgare och räknade med två världar, men han förläde dem båda, 
himmel såväl som helvete, på denna sidan graven; han skildrade gärna upplevelser som 
hör hemma inom mystiken, men han förklarade dem med 1700-talsrationalismens och 
fysiologiens hjälp —  därav hans förkärlek för hypnotism eller »animal magnetism». 
Han trodde på Gud, enligt sin egen uttryckliga förklaring, men identifierade honom 
med naturen. Kyrkans viktigaste uppgift var för honom rent social: att bevara sam- 
hällslugnet, men han 'skildrade med fin förståelse och inlevelse personligt religiösa 
människor, särskilt gärna fromma präster.

Den djupaste motsägelsen kan tyckas ligga i det faktum att Balzac trots sin syn
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på livet som ett oavlåtligt flöde, en oavbruten rörelse, har en så utpräglat statisk sam
hällssyn: världen kan aldrig bli bättre än den är; de enskilda människorna kan stiga 
moraliskt och socialt, men »folket» är dömt att lyda och tåla, kuvat av de starka och 
hänsynslösa. Men det är, som Nykrog visar, fråga om en skenbar motsägelse. Flödet 
är oavlåtligt, det rör sig ständigt framåt utan att förändras, men i ytan bildas virvlar 
som växer, tynar och dör: det är människoöden.

Bilden är Balzacs egen och Nykrog återvänder med rätta gärna till den. Över huvud 
taget är det påfallande i vilken stor utsträckning han låter Balzac själv komma till tals. 
Texterna bildar ständigt det säkra underlaget för hans framställning; hans roll är den 
blygsamma att förklara och kommentera, men han utför den med en suverän överblick 
av det väldiga fältet. Därför har också hans bok blivit en fänglande och stimulerande 
läsning.

Gustaf Fredén

HANS MIDB0E: Dikteren og det primitive. Gyldendal norsk forlag. ( i)  Jonas Lies 
ungdom. 1964. (2) Jonas Lies utvikling. 1965. (3) Jonas Lies mesterskap. 1966. 
(4) Jonas Lies ålderdom. 1966.

Hans Midb0es verk Dikteren og det primitive omfattar fyra delar, som har kommit 
ut under en följd av tre år och tillsammans utgör den monografi över diktaren som 
tidigare har saknats. Erik Lies böcker om fadern är nästan uteslutande biografiska. Arne 
Garborgs levnadsteckning är mångsidig och inträngande men skrevs 1893, medan 
diktaren ännu stod på höjden av sin skaparkraft. Fredrik Ingerslevs undersökning från 
1939 är till sitt huvudsyfte en tillämpning av Kretschmers karaktärspsykologi, och under- 
tecknads avhandling, tryckt 1949, avser endast tiden till och med 1883 samt är inriktad 
på de litteraturhistoriska orsakssammanhangen kring utvecklingen av Jonas Lies roman
konst. Hans Midb0es undersökning följer däremot Jonas Lie från hans första bok, Digte 
(1866), till hans sista utkast, skrivet kort före hans död 1908. Den ger ingen fullstän
dig redovisning av stoffet och åtar sig inte att lösa alla gåtor, men den syftar till att 
ge en bild av diktarens väsentliga egenskaper och hans verks särprägel.

Rörande uppläggningen hänvisar professor Midb0e i sitt Efterord till den uppsats, 
med vilken han 1957 medverkade i festskriften till Francis Bull. Efter att ha vänt 
sig mot den kritik som under de senaste åren hade drabbat den så omtalade »new criticism», 
utpekar han där Emil Staiger, Ernst Auerbach och Ernst Robert Curtius som de stora 
ledstjärnorna. I deras efterföljd, menar han, bör »den historisk-filologiske interpretasjon, 
gjennomf0rt med konsekvens og dog med varsomhet, i den litteraturhistoriske genre 
kunne etablere samspillet mellom systematisk og historisk betraktningsmåte, samtidig 
med at den lar et (tolerant) poetikk-grunnsyn inspirere tolkningene, istedenfor å på- 
tvinge dem et systems ensidighet.» Forskaren skall hålla sig till texten och söka tränga 
in till dess kärna. Vad han därvid upptäcker, kan han se i samband med diktarens liv 
och tidsupplevelser. Men det väsentliga är hans tolkning av diktverken själva.

Tillämpat på Jonas Lies alstring blir detta i Efterordet till Dikteren og det primitive: 
»Intet apriori; men visse siktepunkter, visse anslag. O g så får tekstene selv tale.y> Det 
hela rör sig om en analys av verk. Denna sammanfogas med upplysningar av annat slag 
men står hela tiden i mitten, och den hämtar oavlåtligt uppslag från en syntes, nämligen 
åsikten att Jonas Lies styrka ligger i hans sinne för »det primitive». Vad som menas 
med detta, blir för visso inte föremål för någon utredning, men det talas om »prim i
tive’ kulturer» med tro på det översinnliga och skräck inför tillvarons gåtor, och det 
framhålls att kulturmänniskan, utrustad med samma arvsanslag som vilden, kan ha kvar 
mycket av dennes världsuppfattning. Genom sin känsla för det primitiva får Jonas Lie 
den kunskap om de dunkla makterna på själens djup, vilken skapar mästerskapet i hans 
människoskildring. När han tillämpar denna kunskap och ger uttryck för den, är han 
sig själv och når högst som konstnär. Därmed ger Hans Midb0e inte någon ny syn på 
Jonas Lie: redan Garborg talar om det »Aiventyrsind» som fanns hos honom vid sidan 
av hans realism, framhåller att han på en gång är »Havtaagens, Finnetrolddommens —


