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i 6 8 Övriga recensioner

G eo ffr e y  YARLOTT: Coleridge and the Abyssinian Maid. Methuen. London 1967.

Inledningen till denna studie är ologisk på ett sätt som inte bådar särskilt gott. För
fattaren börjar med att säga att den hausse i Coleridge-studier som råder just nu, sedan 
Kathleen Coburn började utge skaldens Note-Books i slutet på femtiotalet, måste leda 
till en genomgripande omvärdering av Coleridges verk; samt att publicerandet av det 
vidlyftiga dagboksmaterialet måste resultera i en mera sympatiskt inställd biografi än 
Coleridge beståtts tidigare. Varför? Man kan tycka att detta måste vara avhängigt av 
materialets natur.

Fortsättningen av inledningen formar sig till en plaidoyer för biografiskt inriktad 
Coleridge-forskning, och författaren utvecklar följande tankegång: i de fall då en dikt 
är uppenbart självbiografisk är biografisk kommentar legitim; i andra fall »a confronta
tion with the poem itself is called for.» (!)

Som syfte för undersökningen anges att visa de orsaker som låg bakom Coleridges 
kris 1802 och utvecklingen av hans syn på poesin som en följd av krisen, samt även 
hans emotionella och moraliska utveckling överhuvud taget. Den nya kunskap om Cole
ridges liv som dagböckerna givit, säger författaren, får honom att framstå som större än 
tidigare och inger större sympati för hans svagheter, om nämligen kunskapen handhas 
rätt (»is properly handled»).

Så mycket märkligare därför att Yarlott på mer än ett ställe i boken utbreder sig 
nedgörande över utslag av emotionell förljugenhet, självömkan och okänslighet gent
emot andra hos Coleridge. Undersökningen har blivit till en omsorgsfull biografisk över
sikt över den period av skaldens liv för vilken den gäller; men eljest till en ställvis 
ganska beklämmande provkarta på subjektiva inläsningar —  dock, skall det erkännas, 
med balanserade analyser inemellan. Men så snart Yarlott ger sig in på sambandet 
mellan de enskilda dikterna och Coleridges biografi blir man illa berörd av ett okritiskt 
tyckande som på ett egenartat sätt bryter sig mot författarens upprepade försäkringar 
att man inte kan vara nog försiktig i fråga om psykologisk och biografisk tolkning.

De psykologiska funderingarna blir ibland enkla i överkant. Det är svårt att förstå 
hur man samtidigt kan karakterisera Coleridge som en emotionellt instabil kameleont
natur och spekulera i utsikterna till rikare poetisk alstring öm han blivit lyckligt gift. 
På tal om krisen 1802 gör Yarlott påståendet att Coleridge uppvisade »the classic symp
toms of a nervous breakdown» och räknar upp dem (samtidigt som han i nästa stycke 
varnar för lättvindigt bruk av psykiatrisk terminologi); men några av symptomen är, 
enligt av anmälaren tillfrågad psykiater, vanliga fenomen hos narkomaner och har inget 
nödvändigt samband med nervsammanbrott. Men ännu mer graverande är den biografiska 
intolkningen i vissa dikter. Författaren gör till exempel verkliga krumsprång för att få 
läsaren att tro, att skildringen av Kubla Khans lustgård skall ses som ett uttryck för 
Coleridges känsla av förlamande instängdhet i sitt olyckliga äktenskap. Den exakta 
måttangivelsen för lustgården (»So twice two miles of fertile ground.. .» )  karakteriseras 
som en ironisk kommentar till den snäva, fantasilösa begränsningen; i själva verket är 
detta ett av de ställen som Coleridge övertagit tämligen ordagrant från Purchas’ rese
skildring.

Bortsett från en rad tvärsäkra psykologiska påståenden och från subjektiviteten i 
tolkningen på alltför många ställen ger undersökningen emellertid en god bild av Cole
ridges natur och utveckling —  hans beroende av emotionellt stabilare män, av kvinnlig 
sympati och förståelse, utvecklingen från överspänd idealitet till hävdande av fullkomlig 
personlig frihet, dock bemängt med starka skuldkänslor, i synen på äktenskapet. Det 
verkar övertygande (och är kanske självklart) att den yttersta orsaken till Coleridges 
poetiska avmattning inte var narkomani och uppgåendet i filosofiska-kritiska spörsmål, 
utan att detta i sin tur betingades av de samtidiga känslorna av personlig olycka och 
skuld. Genomgående motiv och metaforer i diktningen får också god belysning, så 
länge analysen inte förvanskas av okritiska tolkningar.

Erik Erykm an


