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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
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situation. Diktaren tycks inte ens ha gjort en avskrift för att bevara dem. Först efter hans 
egen och adressaternas död kom de i dagen och publicerades då i editioner av Goethes 
korrespondens.

Såna fakta om ett nära samband mellan liv och dikt finns det gott om, och Algot 
Werin beskriver dem noggrant. Sen finns det förstås fall som ter sig mera osäkra. Ett 
exempel ger dikten »Rastlöse Liebe» från maj 1776. Att den direkt återger intryck av 
trakten kring Ilmenau, tar Werin för givet men har också mer att berätta. »Den raska 
rytmen kan få en att tro att den har koncipierats på hästryggen», menar han och 
tillägger: »Man får tänka sig att Goethe red den häst ur hovstallet, en passgångare, 
som överstallmästaren von Stein hade valt ut åt honom och som kallades Poesi!» (s. 163). 
Det biografiska synsättet dominerar också Werins uppfattning om förhållandet mellan 
Goethe och hans diktfigurer. »Då han skapade gestalter som Faust och Werther hämtade 
han materialet hos sig själv, och gjorde detta så direkt och medvetet som knappt någon 
diktare före honom. Tasso, som har kallats en stegrad Werther, har han också stor 
personlig del i. Någon gestalt av sådant slag som dessa tre, så fylld av Goethes eget 
liv och på samma gång så mänskligt representativ, har han sedan inte framställt» (s. 
238).

Ja mycket av detta kan förefalla som bestickande exempel på Goethes diktverk såsom 
brottstycken av en stor konfession. Men Algos Werin redovisar också fall där det inte 
tycks förhålla sig så. När Ludwig I av Bayern skrev till Goethe och frågade efter verk
lighetsbakgrunden till Römische Elegien, fick han av diktaren rådet att beakta den 
omständigheten att »poeten mestadels förstår att av små anledningar åstadkomma det 
som är bra» (s. 226). Detta råd drar också Werin fördel av. Han finner exempelvis 
»ingen anledning att söka efter något biografiskt» i elegien Alexis und Dora (s. 252). 
Att förhållandet mellan fiktion och verklighetsmaterial är ytterst komplicerat i West- 
östlicher Divan och Trilogie der Leidenschaft, framgår likaledes av Werins grundliga 
utredningar om dessa verk. Dock skulle jag önska att forskningsresultaten på den här 
punkten hade gjort Algot Werin en smula mer misstänksam mot grundtesen om det 
relativt oreflekterade eller »naiva» förhållandet mellan dikt och liv i Goethes övriga 
verk. Kanske skulle en närmare utforskning av Goethes poetik kunna bidra till att 
hyfsa problemställningen? W erin tangerar området i två intressanta sammanhang. Ena 
gången gör han troligt att Goethe —  i samband med Prometheus-dikten —  kan ha 
varit påverkad av Her ders tanke att det är »en gudomlig skapardrift som verkar hos 
diktaren, när han av drömmens och fantasiens material skapar sina gestalter» (s. 74 f). 
Andra gången åberopas ett samtal med Eckermann 1824 där Goethe apropå Shakespeare 
talar om »detta ostörda, oskyldiga, sömngångaraktiga skapande, det enda varigenom 
något stort kan framkomma» (s. 274). I båda dessa fall är det naturligt att ställa Goethe 
i relation till romantikens estetik. Men hur ställde han sig själv till klassicismens —  
både den riktiga och den som vännen Schiller hittade på?

Frågan är säkert utredd på tyska, men jag skulle föredra en utredning på Algot 
Werins svenska, kännetecknad —  som i denna bok —  av klokhet, betänksamhet och en 
orubblig common sense. Låt mig apropå detta till slut göra det egentligen överflödiga 
konstaterandet att Algot Werin har gett oss den första riktiga Goethe-boken på svenska. 
När han för tio år sen lämnade sin professur i Lund fick han en bok med titeln En 
Goethebok till A lgot W erin. Festskriften var både en hyllning och en utmaning till 
en som muntligt och eljest sporadiskt hade avslöjat en förkrossande lärdom på området. 
Litteraturhistoriska institutionen i Lund har fått svar på tal och dessutom en dedikation. 
Den har all anledning att känna sig hedrad, och tacksamma är vi alla —  i synnerhet 
om nästa upplaga utrustas med ett diktregister!

Göran Lindström

P e l l e g r in i, A l essa n d r o : Friedrich H ölderlin. Sein B ild in  der Forschung. Berlin: 
Walter de Gruyter & Co 1965. (IV +  594 s.)

Allessandro Pellegrini, prof. i germanistik vid universitetet i Pavia och framstående kän
nare av europeisk kulturhistoria, gav redan för mer än tio år sedan ut arbetet Hölder
lin —  Storia della Critica. Arbetet har nu översatts till tyska och kompletterats med ett


