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Övriga recensioner 185

Amerika. V ision und Wirkliclokeit. Beiträge deutscher Forschung zur amerikanischen 
Liter atur geschichte heraus ge geben und eingeleitet von Franz. H. Link. Athenäum Verlag 
G M B H .  Frankfurt a. M. —  Bonn 1967.

Amerika. Vision und Wirklichkeit är inte som man kunde tro av den spännande 
titeln en bok som behandlar myten om Amerika i dess olika gestaltningar och dess 
konfrontationer med verkligheten. Det är i stället en antologi uppsatser om amerikansk 
litteratur, sammanställd av Freiburgprofessorn Franz Link och med bidrag från ett stort 
antal tyska litteraturforskare. I den mycket massiva volymen har den nitiske redaktören 
och hans medarbetare lyckats få med praktiskt taget alla de stora kanonerna från Benjamin 
Franklin till Edward Albee och John Updike, vilket ju åtminstone dokumenterar ett 
imponerande intresse för den transatlantiska vitterheten.

Samlingen inleds med den gängse översikten —  författad av Helmut Kuhn —  över 
det europeiska amerikaintressets och den amerikanska utopins utveckling. Vi möter 
de i detta sammanhang oundvikliga namnen: Walter Raleigh, biskop Berkeley, Chau- 
teaubriand, Goethe, Tocqueville och några till. Det är naturligtvis omöjligt att på tio 
sidor göra detta magistrala ämne rättvisa och mycket mer än en kommenterad namn
katalog blir det heller inte. Med undantag för en uppsats om Tocqueville som kritiker 
av amerikansk litteratur är det emellertid i fortsättningen de amerikanska författarna 
som är bokens huvudpersoner.

Kvaliteten på de olika bidragen skiftar naturligtvis kolossalt i ett samlingsverk som 
detta, men det finns ingen möjlighet -—- och väl heller ingen anledning —  att här 
gradera de olika artiklarnas värde. Några få exempel på intresseväckande nummer får 
räcka.

Antologiredaktören själv bidrar med ett försök att värdera Goethes betydelse för New  
Englands kulturliv under transcendentalistepoken. Att Tysklands och i synnerhet Goethes 
inflytande var stort i denna krets har man alltid känt till, men Link försöker nu att mer 
i detalj precisera vari detta inflytande kan ha bestått för några olika personer —  Emer
son, Thoreau och Hawthorne. D et intressantaste resultatet når han med den sistnämnde. 
Link anser sig kunna konstatera att de tvetydiga hjältarna i The Scarlet Letter och The 
Marble Faun i vissa avseenden är koncipierade med Goethes Mephistofeles som mönster. 
Att synpunkten har en del som talar för sig vad beträffar Roger Chillingworth lyckas 
Link göra troligt; han påpekar också att själva Faust-temat bildar ett ledmotiv i Haw
thornes hela författarskap. Man frågar sig då bara varför han avstår från att nämna 
The Blithedale Romance som ett ytterligare stöd för sin tes. Där torde finnas lika goda 
exempel på både Faust och Mephistofeles (Coverdale och Hollingworth), som i The 
Scarlet Letter. I en annan mycket komprimerad uppsats blottlägger Rudolf Siihnel på 
ett pedagogiskt förtjänstfullt sätt de olika motiven i Moby Dick. Hans genomgång har 
också den förtjänsten att den håller förbindelselinjerna med den amerikanska historien 
och det amerikanska samhället öppna. I centrum för Siihnels tolkning står traditions- 
begreppet. Vad romanen i själva verket handlar om är, menar Siihnel, ingenting annat 
än den amerikanska traditionen, vars huvudbeståndsdelar är puritansk moralism, repub
likansk heroism och rousseauansk primitivism. Han betonar även romanens karaktär av 
mysteriespel. Detta är naturligtvis inga nya synpunkter, men man finner dem här sam
manfattade på ett överskådligt sätt.

En tredje stor 1800-talsförfattare blir föremål för penetration av Gustav Blanke, 
som i en uppsats om »Henry James als Schriftsteller zwischen Amerika und Europa» 
tecknar James’ långa strävan att förena Amerikas moralism med Europas »savoir vivre». 
Utgångspunkten för denna utveckling bildar enligt Blanke en från en tidigare generation 
övertagen bild av Europa som korrumperat, ytligt och snobbistiskt —  presenterad med 
stor skärpa i romanen The American. Under påverkan av sina studier och sina erfaren
heter i den gamla världen drivs så James till moderation och omorientering. Blankes 
uppsats mynnar i en interpretation av de tre stora romanerna från begynnelsen av detta 
sekel —  The W ings of the Dove, The Ambassadors och The Golden Bowl. Han menar 
att James där söker visa sina landsmän att det finns ett annat Europa än det de har 
skapat åt sig själva, ett Europa som har åtskilligt att bjuda och som på ett fruktbart 
sätt kan förenas med the N ew  W orld till ett nytt, universellt kulturbegrepp. Blankes



studie är genomförd med stor finess, men man besväras kanske ibland av en viss kul
turfilosofisk yvighet. .

Om de uppsatser som behandlar 1900-talslitteraturen kan man fatta sig kort. Det 
största utrymmet har T. S. Eliot fått. Man lägger där märke till en kort men kvalifice
rad studie om den unge Eliot och vad den amerikanska miljön har betytt för honom. 
Vidare kan noteras ett försök till precisering av kronologin i Eliots diktning (av Alfred 
Weber), om vars värde den icke specialintresserade har svårt att yttra sig. I övrigt 
kan sägas om de »moderna» bidragen att de alltför ofta närmar sig den litteratur
kritiska essän. De kan vara njutbara att läsa som artistiska uppvisningar, men bedömda 
som vetenskapliga prestationer lider de av en besvärande vaghet. Därtill kommer att 
författarna gärna opererar med en komplicerad men till sin innebörd oklar terminologisk 
apparat. Skriver man om »William Faulkner und die Humani tät» eller »T. S. Eliots 
Stellung zum Humanismus» får man försöka göra klart vad de utnyttjade begreppen 
skall innebära.

Lars W endelius
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Strindbergs fejden. 465 debattinlägg och kommentarer utgivna av H arry  JÄRV. Förord 
av John Landquist. I—IL Bo Cavefors Bokförlag. Uddevalla 1968.

Elvahundra sidor Strindbergsfejd är onekligen en portion att storkna av, såvida man 
inte under genomgången här och var tillämpar den förträffliga metod, som i Läroplan 
för gymnasiet benämns skumläsning. Ändå representerar de mäktiga volymer som Harry 
Järv med beundransvärd noggrannhet och energi sammanställt och Cavefors förlag med 
lika beundransvärd tillförsikt tryckt och prissatt endast ett urval. Utgivaren framhåller, 
att dokumentsamlingen som den nu föreligger med 465 inlägg och nästan lika många 
hänvisningar bör tillfredsställa rimliga krav på fullständighet. Det finns ingen anledning 
att misstro detta omdöme. Alla kvalificerade bidrag till den mest ryktbara debatten i 
svensk presshistoria har förvisso tagits med, och kören av repetitörer och enklare grov
skällare får göra sig hörd i tillbörlig utsträckning.

Vad forskaren möjligen kan sakna i denna aktpublikation är ett försök att mäta 
kvantiteten, att kartlägga pressens samlade aktivitet i smått och stort under hela fejden. 
Men det är ingen lätt uppgift. Materialet är oerhört omfattande och gränserna besvärliga 
att fixera. Att striden börjar med Strindbergs avrättning av Karl XII i Afton-Tidningen 
29 april 1910 kan man kanske vara överens om. Men när slutar den? En forskargrupp i 
Uppsala, som under Gunnar Brandells ledning arbetat parallellt med Harry Järv och 
publicerat sina resultat i Litteratur och samhälle nr 36—39, har i vissa fall utsträckt sin 
inventering till maj 1912 och registrerat presskommentarerna kring Strindbergs sista 
sjukdom, död och eftermäle. Det är en rimlig om också inte självklar avgränsning, men 
givetvis kunde man tänka sig att gå ännu längre fram i tiden. D e frontlinjer som upp
rättas 1910—11 och de positioner som nu intas, kommer att bestämma det litterära 
klimatet i Sverige för lång tid framåt. Frågan är om inte kalabalikens efterverkningar 
är ännu intressantare än kalabaliken själv.

Någon fullständig inventering har Uppsala-gruppen lika lite som Harry Järv efter
strävat, och bara den senare hämtar sina klipp även från utländsk press. Det var givetvis 
främst på danskt och norskt håll som man observerade polemiken —  framför allt Hedin- 
avsnittet —  men den reflekteras också i bl. a. D ie Zeitschrift och La revue Scandinave 
liksom i det hos Järv flitigt citerade Hufvudstadsbladet.

En av de utländska kommentatorerna var Harald Höffding, som i ett föredrag som
maren 1910 yttrade, att den utomordentliga kraftutveckling som den pågående fejden 
framkallat, vittnade om den svenska litteraturens stora möjligheter. Detta torde vara en 
sarkasm och ha avseende främst på alla de pittoreska invektiv som dröp ur pennorna. 
Kraftmätningen kring de kulturpolitiska kardinalfrågorna tenderar hela tiden att övergå 
till personliga uppgörelser, som svårligen kan engagera en sentida betraktare. Både kon


