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råd, dåd och faderlig vägledning. Tydligen har man inte alltid varit överens inbördes, 
och alternativa tolkningsförslag har ofta redovisats. N ils Afzelius och Elias Wessén har 
dock naturligen, i kraft av eminent lärdom och sakkunskap, kommit att sätta sin prägel 
på verket i ovanligt hög grad. Andra forskares förslag har ej sällan avvisats med viss 
barskhet (»bör avvisas» är för övrigt ett gärna använt uttryck). Jag skyndar mig att 
tillägga att polemiken och dementierna såvitt jag kan bedöma förefaller att ha fog för 
sig, och litteraturhänvisningarna har gjorts så pass utförliga att den som till äventyrs 
skulle drista sig att tvivla alltid har chansen att kontrollera på egen hand. Det bör också 
påpekas att ordboken ett par gånger undantagsvis har föredragit andra tolkningsförslag 
än dem som försvarats av Afzelius i hans talrika och stundom mycket animerade de
batter med andra Bellmanexegeter.

På ett par punkter skulle man ändå ha önskat en något generösare attityd mot före
gångare på området. Detta gäller speciellt behandlingen av professor Lars Huldéns 
omfattande studier i Epistlarnas ordförråd och stil, framlagda i en lång rad stimulerande 
men diskutabla uppsatser och senast manifesterad i en utförlig kommentar till den Epistel
edition som Huldén utgav så sent som 1965. Huldéns utgåva —  liksom hans forskningar 
överhuvud —  har hårt angripits av Afzelius, och förvisso inte utan skäl (jfr min forsk
ningsöversikt i Scandinavian Studies, vol. 39. No. 1, February, 1967, s. 71 f.). Emeller
tid hade man i detta officiella sammanhang gott kunnat vara mer erkännsam mot en 
forskare som trots allt gjort ett stort pionjärarbete med att samla belägg för Epistel
ordens användning —  ett arbete som ingalunda förminskas av att Ordbokens redak
törer gjort samma sak grundligare på egen hand. Det kan inte vara riktigt rättvist att 
hans studier relativt sällan omnämns, och då ofta med ogillande (»Huldéns tolkning bör 
avvisas»). Ty även om sådan kritik är berättigad, så ger den ett felaktigt begrepp om 
vad Huldén faktiskt uträttat. Endast på ett ställe, och då i ett relativt underordnat 
sammanhang (det gäller prepositionen »vid») har jag kunnat finna något erkännande 
att »L. Huldéns utredning .. . har varit till stor nytta» (276).

I ett fåtal fall har jag också kunnat notera värdefulla tolkningsförslag och kommen
tarer av Huldén vilka överhuvudtaget inte beaktats av ordboksredaktionen. Det gäller 
t. ex. hans kommentar till uttrycket »blomstrande» (Ep. 30 :8 ), »skrubb» (36 :159 )  
och »torndyflar» (59: 17). På ett flertal punkter har Huldén också kunnat belysa an
vändningen av ett uttryck genom citat från litteratur som är samtida med Epistlarna; 
sådana citat hade med fördel kunnat inkorporeras i ordbokstexten och därmed givit 
den ökat värde som hjälpmedel vid studiet av inte bara Bellman utan också andra 
1700-talsförfattare. För att gardera sig mot anmärkningar av detta slag hade det kanske 
varit bäst om ordboksredaktionen också i förordet hade markerat sitt förhållande till 
tidigare språkliga kommentatorer (förutom Huldén bör särskilt Bernhard Risberg näm
nas).

Men detta är invändningar som föga lär bekymra flertalet av de läsare som kommer 
att använda denna ordbok och som utan tvivel kommer att finna den oumbärlig. I 
stort sett är den ett värdigt monument över åtskilliga generationers exegetiska mödor. 
När får vi lika föredömliga konkordanser till våra övriga klassiker?

Lars Lönnroth

PAUL KLUCKHOHN: D ie A uffassung der Liehe in der Literatur des 18. Jahrhunderts 
und in der deutschen Rom antik. Max Niemeyer Verlag. Tübingen 1966.

Denna tredje upplaga av framlidne Paul Kluckhohns verk skiljer sig bara genom ett 
tillagt personregister från de båda tidigare upplagorna (1922 och 1931). Kluckhohns 
digra bok har länge haft anseende av standardverk på sitt gebit, men det är nu ett halvt 
århundrades specialforskningar som den inte tar hänsyn till. Författaren påvisar hur den 
tidigare tyska romantiken är djupt rotad i 1700-talets andliga liv, särskilt dess irratio
nella strömningar. (Jfr M. Lamm: Upplysningstidens romantik, 1918—20.) För »Sinnen
liebe» och »Libertinage» utan andligt innehåll har Kluckhohn inte mycket till övers. 
Han hävdar att efter långvarig, inte minst av kristendomen företrädd skarp dualism 
mellan kropp och själ förkunnade först Friedrich Schlegel och Schleiermacher »die Ein
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heit von körperlichem und seelischem Liebeserleben». Friedrich Schlegel vars roman 
»Lucinde» länge betraktades som pornografi och som bekant får en våldsam avhyvling 
ännu av Henrik Schiick i romantikdelen av hans allmänna litteraturhistoria, räknas här 
sålunda som en epokbildande etisk-religiös förespråkare för den själsliga och kroppsliga 
kärlekens enhet. Kluckhohn bestrider att det i »Lucinde» är frågan om någon ensidig 
»Emanzipation des Fleisches» och förklarar att om också vissa scener kan te sig frivola 
och lystna beror detta på att de influerats av fransysk perverterad litteratur!

Överhuvudtaget gör Kluckhohn med sin moralistiska attityd och förlegat »idealistiska» 
kärleksuppfattning intryck av att höra hemma i sekelskiftets mest högandliga tyska 
kulturmiljö. Mario Praz valde för sin bok »The romantic Agony» (första uppl. 1933) 
ett vida mer modernt tema med sina analyser av en dekadent färgad erotisk sensibilitet 
1 1800-talets skönlitteratur. Vid sidan av Friedrich Schlegel och Schleiermacher är det 
Novalis som Kluckhohn fr. a. finner förverkliga syntesen mellan en religiös kärlek och 
kärlek till kvinnan. Författaren avvisar slutligen kortfattat Tiecks, Hoffmanns och andras 
»Phantasie- und Sehnsuchtsliebe» och menar att romantiken på ett mer legitimt sätt 
fullföljdes av Arnim, Eichendorff m. fl. och av en filosof som Hegel med sitt »Ge
meinschaftsideal». Paul Kluckhohn var en konservativ tysk av äldre generation (f. 1886) 
som i sitt studium av »Geistesgeschichte» stod öppen för de nyare metoder som lan
serades kring första världskriget. Han hyste överdrivna förhoppningar om att kunna 
klargöra »die allgemeine seelische und geistige Struktur der Zeit», men han gav en 
fortfarande brukbar idéhistorisk-komparativ översikt över den »idealistiska» kärleksupp- 
fattningens framväxt inom tidig tysk romantik. Kluckhohn arbetar —  till skillnad från 
Lamm i Upplysningstidens romantik —  med en sorgfällig notapparat.

U lf W ittrock

ALGOT WERIN: Goethe —  lyrikern. Gleerups. Lund 1967.

»Und so begann diejenige Richtung, von der ich mein ganzes Leben über nicht 
abweichen konnte, nämlich, dasjenige, was mich erfreute oder quälte, oder sonst be
schäftigte, in ein Bild, ein Gedicht zu verwandeln und darüber mit mir selbst abzu- 
schliessen, um sowohl meine Begriffe von den äusseren Dingen zu berichtigen, als 
mich im Innern deshalb zu beruhigen.» Så skriver Goethe om Strassbourgtiden i D ich
tung und W ahrheit (II: 7), och i anslutning härtill finner man också det ofta citerade 
uttalandet: »Alles, was daher von mir bekannt geworden, sind nur Bruchstücke einer 
grossen Konfession».

Jag föreställer mig att detta är en av utgångspunkterna för framställningen i Algot 
Werins länge med spänning emotsedda bok om lyrikern Goethe. Den vill enligt för
ordet vara »en studie i Goethes lyrik och på samma gång en teckning av ett diktarliv». 
Deklarationen bör för all del tolkas ganska liberalt. Någon sammanhängande och sär
skilt utförlig Goethe-biografi bjuder Werin inte på. I gengäld undfägnas vi med be
tydligt mer än lyriken: Faust, D ie Wahlverwandtschaften och romanerna om W ilhelm  
Meister hör till de verk som skärskådas mera intensivt. Jag skulle vilja beskriva Algot 
Werins bok som ett försök att behandla några av Goethes centrala verk i relation till 
viktigare händelser i hans biografi. När Goethe talade om sin diktning som brott
stycken ur en stor bekännelse, avsåg han enligt Werins tolkning allt vad han hade 
skrivit —  både lyrik, epik och dramatik. »Men sitt innersta gav han i den lyrisk
symboliska bekännelsens form. Att följa den lyriska linjen hos Goethe blir också att 
följa en livslinje» (s. 7).

Tanken att Goethe gav »sitt innersta» i den lyrisk-symboliska bekännelsens form 
tycks stödjas av många fakta. Ett faktum är den ständigt, ibland dagligt flödande ström
men av brev, biljetter och meddelanden, innehållande impulsivt formulerade känslo- 
utgjutelser i skiftande stämningar. Inströdda i sådana brev finner man två av Goethes 
mest berömda dikter. Den ena är »Warum gabst du uns die tiefen Blicke» som åtföljde 
ett brev till Charlotte von Stein den 14 april 1776. Den andra är »Alles geben die 
Götter» som finns i ett brev till Auguste zu Stolberg den 17 juli 1777· Båda dessa 
dikter har tydligen skrivits rent spontant, som uttryck för Goethes känslor i en aktuell


