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skape en oldnordisk stemning. Det var arkeologiske symboler som fikk representere det 
förgångne og gi illus jon av dets storhet: runestein og asttehaug, våpen, drikkehorn, harpe, 
tempel. I dikternes billedspråk samles de kulturhistoriske motiver og viser på ny sin 
betydning for tidens mennesker. Også billedtenkningen og -språket fikk preg av det old- 
tidsstoffet dikterne var så sterkt opptatt av.

Stprstedelen av fprste bind, ca. 190 sider, er viet »Idealbildningen», der forfatteren 
fprst refererer romantikkens debatt om de nordiske motivenes anvendbarhet og siden 
drpfter diktningens biide av mptet mellom kristendom og hedendom —  det religipse 
og dramatiske hovedmotiv i den gptiske romantikkens biide av sagatiden. Dikternes 
idealisering av motsetningsfigurene viking-bonde omtales og »misjonsmotivet» —  
innfpringen av kristendommen —  får inngående behandling. Siden får vi hpre om den 
nasjonale vekkelse i nordisk diktning med dens appell til samtiden om å hente kraft fra 
minnene om fortidens stordåd, om dikternes kontrastering av det kraftfulle Norden med 
det veke Syden, deres anvendelse av begrepet viking, og endelig om deres forherligelse 
av odelsbonden og skildringen av skaldene. Vi får også hpre om oldtidskvinnene i dikt
ningen: enten ble de idealisert i heroisk retning og gjort til typiske sagakvinner, harde, 
stolte og hevnlystne, eller så humaniserte dikterne dem og fremstilte dem som milde og 
hengivne.

Motivanalysen i kapitlet om »Idealbildningen» bidrar sterkest til å gi dr. Mjöbergs 
studie dens uomtvistelige verdi for vår förståelse av nordisk kultur- og åndshistorie i 
det 19. århundre. Det er prisverdig a ta opp et så stort og vidlpftig emne og ha tålmodig
het til å fullfpre det; enda mer beundringsverdig er det at dr. Mjöberg har skaffet 
seg dyp innsikt i tidens vesentligste kunstarter i flere land og maktet å smelte deres 
mangeartede forestillinger om fortidens mennesker sammen til et helhetsbiide. Det 
rikholdige illustrasjonsmaterialet går hånd i hånd med teksten og klargjpr mange av 
dens vesentligste punkter. Forfatteren har all asre av bildene og av de fyldige og instruk- 
tive tekstene han har försynt dem med.

Jan W . Dietrichson

A. Lesl ie  WlLLSON: A  M ythical Image: The Ideal of India in German Romanticism. 
Duke University Press. Durham 1964.

Leslie W illson är docent i tyska vid Duke University i USA och hans undersökning 
av den indiska renässansen i Tyskland i slutet av 1700- och början av 1800-talen är 
avsedd att fylla en länge känd lucka i tysk litteraturhistorisk forskning. Hittills har på 
tyska bara funnits en kortfattad överblick över ämnet av P. T. Hoffmann (1915).

A Mythical Image börjar med en lärdomshistorisk översikt över källorna till väster
landets kunskap om Indien. W illson diskuterar indiskt inflytande under den grekiska 
antiken, t. ex. själavandringsläran och panteismen hos Pythagoras och Empedokles, och 
påpekar att Alexanders intresse för Indien tycks ha varit påverkat av grekiska skribenters 
skildring av landet som ett fascinerande sagoland. Marco Polos och Vasco da Gamas 
Indienuppfattning presenteras liksom den långa raden av reseskildringar och missionärs- 
berättelser som följde.

1750—1800 ökade reselitteraturen kraftigt. Till de kända namnen hörde Sonnerat, 
Macintosh, Ives, Degrandpré m. fl. Därtill kom nya och viktigare kategorier Indien-
experter: engelska guvernörer som Holwell, militärer som Dow och sanskritstuderande
som munken Paulinus. Kulmen nåddes med de första översättningarna direkt från sanskrit 
till engelska av Charles W ilkins (Bhagavadgita, 1785) och W illiam Jones (Kalidasas 
Sakuntala, 1789).

Det var framförallt litteraturen från denna period som enligt W illson blev av be
tydelse för romantikens Indien-intresse. I ett särskilt kapitel skildrar han hur Herder
ut ifrån sina upplevelser av reseskildringar och de första sanskritöversättningarna skapade 
den fascinerande men orealistiska Indien-bild, som sedan skulle dyka upp hos en rad 
skönlitterära författare. Karakteristiska drag i Herders »Mythical Image» var idealise
ringen av Indien som mänsklighetens lyckliga urhem, landet där urreligionen uppstått, 
där gudomen renast uppenbarat sig, där språk och skrift uppstått (sanskrit). Herder såg
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det befolkat av ett milt och fredligt folk med oskyldiga hjärtan och naiv grace. Deras 
erotik hade utvecklats till skön konst, t. o. m. till religiös rit. Hos dem fanns den sanna 
visdomen, enheten mellan religion, filosofi och konst. Där fanns broders- eller systers
känslor för allt levande, särskilt kärlek till blommor och träd, där fanns tron pa en 
själavandring och en stark trängtan efter mystisk återförening med världssjälen, själva 
det gudomliga varat, existerande i alla ting. Herders dyrkan av det indiska nådde sin 
höjdpunkt inför dramat Sakuntala, hans »Indische Blume».

Efter Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1 7 8 5 -8 7 ) fortsatte Her- 
der under många år att bygga på sin vision i Zerstreute Blätter. Hans starka längtan 
efter detta förlorade oskuldstillstånd och hans strävan efter en syntes mellan öst och 
väst visade sig i hög grad smittsam.

I den senare delen av A Mythical Image gör W illson en inventering av hur dessa 
idéer dök upp och vidareutvecklades hos mytologer (Majer, Görres, Creutzer m. fl.), 
filosofer (Schelling, Schubert m. fl.) och diktare. Särskilda avsnitt ägnas Jean Paul, 
Wackenroder, Tieck, Novalis, Hölderlin, von Giinderode, bröderna Schlegel, Hoffmann, 
Heine, Stifter. Höjdpunkten i denna strömning nåddes enligt W illson omkr. 1800 med
F. Schlegels och Novalis insatser. Vad därefter följde var efterklang.

Mythical Image är mycket användbar som en materialsamling, men man kan sätta 
frågetecken för själva greppet på ämnet. Dels blir genomgången av de olika författarna 
ganska tjatig genom upprepningen av de herderska tankarna med små variationer, dels 
faller författare som Goethe utanför undersökningen och nämns bara i noter. Goethe 
använde sig nämligen enligt W illson på ett självständigare sätt av det indiska materialet 
och såg det aldrig med Herders idealiserande ögon.

Beklagligt är att W illson inte tycks ha känt till det ypperliga franska arbetet av 
Raymond Schwab, La Renaissance Orientale (1950), som tar upp hela denna indiska 
renässans i ett större sammanhang. Genom anknytning till Schwab skulle W illson ha 
kunnat undvika dubbelarbete och i stället haft tillfälle att mer ingående analysera det 
indiska stoffets betydelse för de tyska diktarna.

Att studera indiska inslag hos svenska romantiker blir emellertid åtskilligt lättare 
efter W illsons arbete. Man kan säkrare bedöma t. ex. Almqvists många indiska anspel
ningar, när man gång på gång återfinner deras motsvarighet i W illsons inventering: 
t. ex. sanskrittermen Yoni, erotiken som religiös rit (Murnis), lotussymboliken, hyll
ningarna till Sakuntala och hennes förhållande till sina växter (Amorina), kristendo
mens arv från förkristen ursprungligen indisk religiositet (Marjam). Också som liberal 
tendensförfattare, när han lånade stoff från indiskt matriarkat till skildring av en äkten
skapsform som skulle möjliggöra kvinnofrigörelse, tycks Almqvist ha fullföljt Herders 
dynamiska vision, att påverka sin egen tid genom att sammansmälta drag ur österns 
och västerns kulturer. Och den gamle Almqvist i landsflykt, kopierande sanskritord på 
ett bibliotek, också han uppförde sig just så som det enligt W illson brukades bland en 
hel grupp författare i den första Indien-berusningens vårflod.

Karin W estm an Berg

Sv e n  Lin n é r : Dostoevskij on Realism. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Stock
holm Slavic Studies 1). Sthlm 1967.

JOHN BAYLEY: Tolstoy and the Novel. Chatto & Windus. London 1966.
Er n e st  J. Sim m o n s : Introduction to Tolstoy’s W ritings. University of Chicago Press 

1968.
I sin History of Modern Criticism påpekar René W ellek att Dostojevskij har blivit 

flitigt studerad och debatterad som författare och tänkare, som »prophet of religion, 
psychology, morals, and even metaphysics». Men, tillägger han, »strangely enough, his 
critical and aestethic views have been neglected». En orsak är uppenbarligen svårigheten 
att förena Dostojevskijs olika uttalanden till något som liknar ett sammanhängande 
system. Han talade om »realism» men också om »idealism», om »fakta» men samtidigt 
om »verkets idé», om det »typiska» men i nästa ögonblick om det »fantastiska».

Ett i många avseenden intressant försök att behandla Dostojevskijs estetiska idéer har


