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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
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kapitel om den vetenskapliga diskussionen kring Hölderlins »Friedensfeier» och ett av
slutande, som behandlar forskningen efter den italienska editionen.

Pellegrini avser inte att ge ett fullständigt referat över Hölderlinforskningen, som 
presenteras i arbetets mycket utförliga bibliografi. Han har lagt upp sitt arbete efter 
andra riktlinjer: det är fråga om en metodologisk demonstration av Hölderlinbildens 
framväxt från diktarens egen samtid fram till vår egen, och vidare vill han uppvisa de 
omvandlingar bilden undergått med forskningens gång genom raden av litteraturveten
skapliga metoder och skolor. Därmed läggs tyngdpunkten på Hölderlinforskningen som 
ett metodologiskt problem, som hela tiden tvingar läsaren till ställningstaganden. Redan 
mängden av de mest motsatta utgångspunkter, tolkningar och resultat avslöjar den 
osäkerhet i fråga om metoder, som präglat dessa tidigare undersökningar. Sitt material 
hämtar författaren från alla håll; inte bara den tyska forskningen är han suveränt för
trogen med utan även med fransk, engelsk och amerikansk för att inte nämna den mindre 
kända men förvånansvärt omfattande italienska.

Det Inledande kapitlet behandlar Hölderlins mottagande under sin egen samtid, och 
Pellegrini efterlyser i den överväldigande tyska forskningen grundläggande monografier 
Över diktarens liv och hans relationer till sin samtid; man har försummat, menar han, 
att precisera Hölderlins plats i en given historisk situation liksom också att i stringenta 
distinktioner klargöra diktarens egen historieuppfattning, så viktig för förståelsen av hans 
verk. Denna senare brist är så mycket mer flagrant som ett historiskt betraktelsesätt all
tid måste tjäna den rent estetiska kritiken och utgöra en grund för denna: »das Kunstwerk 
ist das Mittel, durch das sich die Wahrheit in der Erscheinungsform der Schönheit aus- 
driickt». Själv behandlar författaren i det fint avvägda kapitlet över romantikens Hölder- 
linbild, särskilt Heidelbergromantikerna —  Görres, Brentano, von Arnim —  och deras 
djupa förståelse för diktaren, och han kontrasterar denna mot Schillers anklagelser mot 
Hölderlin för en tygellös subjektivism, som bekant inte den ende som föll under den 
domen. Rudoly Hayms banbrytande arbete »Die romantische Schule» reviderade emeller
tid de värsta överdrifterna i Schillers kritik. Man skulle i detta sammanhang kunna peka 
på ett analogt fall: Goethes auktoritet motverkade länge en rättvisare bedömning av 
E. T. A. Hoffmann.

Redan kapitelrubriken »Die Auseinandersetzung der Hegel-Schule mit Hölderlin» 
avslöjar, att inte heller Hölderlin gick helskinnad ur den Hegelinspirerade kritikens 
skärseld, i vilken exempelvis Goethes Faust blev så grundligt svedd. Efter Nietzsches 
och Diltheys tolkningar och Stefan Georges uppgörelse med den av positivismen influ
erade forskningen upplever Hölderlins diktning en verklig renässans, understödd av 
Gundolfs forskning och Norbert von Hellingraths utgåva av diktarens verk, som be
tydde »recht eigentlich die Entdeckung von Hölderlins wahre Dichtergrösse». Ström
marna från romantiken, från Stefan George, från Gundolf och Hellingrath uppfångas 
därefter i Ludwig von Pigenots undersökningar, som bildar slutpunkten i en viktig 
epok i Hölderlinforskningen.

Antalet forskare och kanske ännu mer antalet tolkningar hotar överskådligheten och 
låter sig inte alltid spontant inlemmas i det metodologiska schemat, men författaren söker 
systematisera det väldiga stoffet. Han vill visa, hur Hölderlinforskningen följt två hu
vudlinjer, nämligen en idealistisk eller i Diltheys mening »geistesgeschichtliche» metod, 
som uppfattar Hölderlin, för att låna en bekant term hos Nietzsche, som en apollinsk 
diktare, under det att senromantiker och existentialister betonat det motsatta dionysiska 
draget. Vi möter med andra ord två synsätt som upplagda för diskussion och polemik. 
Pellegrini visar vidare, hur de olika forskarnas specialinriktning hotat att enkelrikta ana
lysen av Hölderlins diktning. W ilhelm  Böhms utpräglat filosofiska intresse och Korffs 
strängt klassiska synsätt leder båda till ytterligheter —  man kunde kanske tillägga, att 
det med åren brukar jämna ut sig. Trots att de kapitel, som behandlar den tyska huma
nistiska forskningens guldålder, på grund av materialets omfång hotar att svämma över 
alla bräddar, lyckas författaren i stort sett att hela tiden hålla samman det ofta disparata 
stoffet under sin metodologiska utgångspunkt och ändå uppvisa de inre sammanhangen 
och analogierna under forskningens utveckling och ansvällning. Samtidigt lämnar han 
själv inte bara givande kommentarer till de analyserade forskningsresultaten utan också 
viktiga bidrag till tolkningen och förståelsen av enskilda verk och dikter av Hölderlin.
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Därmed har han skapat ett sakligt grundat kritiskt standardverk över den tyske dikta
ren.

Pellegrini följer forskningen fram till vår egen tid och ägnar stor uppmärksamhet åt 
Heideggers försök att med hjälp av Hölderlins språk finna en väg ut ur metafysiken. 
Till dessa försök ansluter han sig så mycket hellre, som de inte bara »eine neue Dim en
sion eröffneten» utan också står i samklang med hans egen metod. Kanske ännu mera 
ingående än med mästaren tar han upp Heideggerlärjungen Allemanns forskning till 
analys, och trots dennes bestämda varningar går han vidare och låter attributet »existen- 
tialistisch» bli en ledtråd i den fortsatta undersökningen. Med stor stringens visar han 
upp vilken avgrund som skiljer Heideggers estetik från den tyska idealismen, och hur 
denna diskrepans kommer Hölderlinforskarnas vägar att skiljas. I presentationen av Erich 
Ruprechts försök att grunda en litteraturvetenskaplig metod på Heideggers tänkande och 
i bemötandet av de tidigare »kristologernas» Hölderlininterpretationer visar författaren 
den nya väg, som existentialisterna slagit in på och de spår de lämnat, spår som stun
dom förskräcker.

Den starkaste kritiken mot den tyska forskningen riktar Pellegrini mot bristen på 
grundliga och grundläggande stilundersökningar över Hölderlins diktning, de som 
finns är i varje fall alltför ofullständiga. Ett undantag utgör emellertid Hofs arbete »Höl
derlins Stil als Ausdruck seiner geistigen Welt». Eftersom författaren räknar det som 
ett av de mest betydande i hela Hölderlinforskningen, hade man väntat, att han tagit 
ställning till den starka kritik, som arbetet utsattes för i Deutsche Literatur-Zeitung 
1957. Med tanke på Pellegrinis överallt dokumenterade grundlighet, även då det gäller 
artiklar och recensioner, vill man inte gärna tro att han förbisett den, den saknas dock i 
bibliografien. Med instämmande delar man däremot hans uppskattning av Binders fina 
upsats »Hölderlins Friedensfeier» i Deutsche Vierteljahrsschrift 1956, Binder har för 
övrigt i en rad andra uppsatser behandlat vitt skilda och svårtolkade Hölderlinproblem. 
Den stundom häftiga diskussionen under 1950-talet kring »Friedensfeier» får i det ny
skrivna kapitlet en alldeles utmärkt belysning, och Pellegrinis egna kommentarer och in
lägg är viktiga bidrag.

Som ciceron genom den djungel, som Hölderlinforskningen utgör, är författaren också 
beundransvärd därför att han på grund av sin suveräna förtrogenhet med materialet inte 
behöver förfalla till enkel polemik. Med stor generositet och med verkligt historiskt 
sinne behandlar han forskarna också i de fall, då han har en helt avvikande mening, 
även om skarpa för att inte säga provocerande formuleringar inte saknas, ofta i mening 
att väcka genmäle eller skapa engagemang. Detta senare gäller i första hand den tyska 
forskningen, men han skonar ingalunda sina egna. Kritiken mot Croce och dennes 
efterföljare —  för att inte säga eftersägare —  är väl underbyggd, och det känns väl
görande att i den slippa Croces egen ironi mot tidigare forskare sådan man möter den 
exempelvis i hans Goethestudier, där sparkarna mot redan utslagna dörrar är lika många 
som påkostande. Den Hölderlinforskare bland italienarna Pellegrini sätter främst är tyd
ligen Guardini, vars Hölderlinarbeten 1939 och 1946 tycks ha spelat en stor roll för 
honom. Författarens riktpunkt är vidare hela tiden en rent ventenskaplig; för den i tysk 
forskning inte ovanliga sjukan att låta en tolkning vara ett led i diktarens förhärligande 
har han intet till övers, och det är särskilt i sådana fall han höjer rösten och skärper 
tonen. Ensidigheten att ställa en tolkning i centrum, den må vara filosofisk, metafysisk 
eller religiös vänder han sig emot, och eftersom sådana tendenser varit mycket starka i 
den tidigare Hölderlinforskningen, har han kanske ibland gått till motsatt överdrift, då 
han stannar särskilt länge hos forskare, som valt en rent estetisk eller rent språklig ut
gångspunkt för analysen. Därmed kommer hans arbete in under en allt sammanfattande 
och viktig aspekt: frågan om litteraturvetenskapens verkliga uppgift. Det är till sist 
denna ledande synpunkt, som gör hans arbete så värdefullt och stimulerande, fyllt som 
det också är av nya uppslag och impulser, en undersökning, som ingen vidare Hölder- 
linforskning kan komma förbi men väl starta ifrån.
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