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Ame Melberg: Några vändningar hos Hölderlin. 
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stock- 
holm/Stehag, 1995.

Hölderlins författarskap har blivit paradigmatiskt i den 
moderna litteraturvetenskapen. Allt sedan Hölderlinen- 
tusiasmen utlöstes av Norbert von Hellingraths (med
lem av kretsen kring Stephan George) edition av de 
fragmentariska hymniska ansatserna på 1910-talet har 
skalden fungerat som ett lackmuspapper för uttolkare. 
Heideggers utläggningar i Erläuterungen zu Hölderlins 
Dichtung är t.ex. essentiella av två skäl: Heidegger 
tolkar Hölderlins text och Hölderlin ligger delvis till 
grund för vissa greciserande drag i Heideggers funda- 
mentalontologi.

Heidegger har provocerat, varav den skarpa tonen i 
Theodor W. Adornos uppsats »Parataxis» i Noten zur 
Literatur. Heidegger har tolkat harmonierande, vilket 
gett incitament till Peter Szondis läsningar som betonar 
det fragmentariska. Maurice Blanchot, Jacques Derrida 
och Paul de Man är upphovsmän till andra »klassiska» 
Hölderlinanalyser.

Även bland de rena litteraturforskarna finns många 
impulsgivande tolkningar. Lawrence J. Ryan har inspi
rerad av nykritiken sökt läsa Hyperion som roman. 
Gerhard Kurz har betonat sambandet mellan reflexions- 
estetik och revolutionstänkande i Mittelbarkeit und 
Vereinigung. Wolfgang Binder, Ulrich Gaier, Anke 
Bennholdt-Thomsen, Bernhard Böschenstein, Stefanie 
Roth, Jochen Schmidt och senast Herta Schwartz (i en 
avhandling om Donauhymnema) är andra namn att 
uppmärksamma.

På skandinavisk botten märks Sture Packaléns av
handling Zum Hölderlinbild in der Bundesrepublik und 
der DDR (1986), men den behandlar ett tema som 
självfallet mest intresserar den redan insatte. Jom 
Erslev Andersens Poetik og fragment. Hölderlin
studier (Aarhus, Modtryk 1993) kan däremot fungera 
som introduktion, då boken diskuterar några väsentliga 
texter utifrån en utredning om Hölderlins poetologi.

Erslev Andersens ambitioner är självfallet veten
skapliga och sneglar inte åt det populära. Det är därför 
glädjande att Ame Melberg, professor i Oslo, nu gripit 
sig an författarskapet i Några vändningar hos Hölder
lin, en bok som appellerar till en bredare läsekrets. 
Melbergs ambition håller sig inom vissa gränser: att 
»försöka förstå vad det är som fascinerar och förmedla 
det». Hans bok innehåller också ett flertal översättning
ar; de mest ambitiösa är »Bröd och vin» och »Nymfen 
Mnemosyne».

I sin introduktion säger sig Melberg vilja »ta lätt på 
tolkningshistorien, inte på grund av förakt, men av 
självbevarelsedrift». Han inser att han »förmodligen 
offrar» åt en ny mytologi, »där Hölderlin varken är 
älskare, politikus, filosof, mytolog eller galning, men i 
stället en trägen versmakare, postromantisk språkexpe- 
rimentator och modernistisk förlöpare» (s. 7).

Det första av de åtta kapitlen ägnas Hölderlins text. 
Problemen att få till stånd en utgåva är välkända. Hel- 
lingraths edition diskuteras, men inte Zinkemagels 
samtida, mer ambitiösa, utgåva. Standardeditionen, 
Friedrich Beißners vetenskapliga utgåva Stuttgarter

Ausgabe inleddes 1943 och fullbordades trettio år 
senare. Emellertid var i synnerhet den mer radikala 
Hölderlinforskningen otillfredsställd och 1976 påbörja
de D.E. Sattler m.fl. en Frankfurter Ausgabe, som ännu 
inte är komplett. Skillnaden mellan Beißner, som söker 
etablera en ursprungsversion bland varianterna, och 
föra övriga versioner och fragment till kommentaren, 
och Sattler, som ser olika versioner och manuskript 
som steg på vägen till en slutversion, är uppenbar. 
Melberg belyser hur »Hölderlins text blir resultatet av 
en tolkande läsning».

Nu är emellertid Hölderlins manuskript fyllda av 
tillägg, ändringar och kommentarer i kanten på pappe
ren, vilket skapat svårigheter även för Sattlerutgåvan. 
Dietrich Uffhausen utgav därför 1989 Hölderlins folio- 
häften enligt synoptisk princip, d.v.s. varianterna har 
renskrivits och ordnats i samma förhållande till varand
ra som på manuskriptbladen, i volymen Befestigter 
Gesang. Därmed framstår Hölderlintexten som ett 
partitur.

Melberg går igenom utgåvorna av den för Heidegger, 
de Man och Szondi centrala hymnen »Wie wenn am 
Feiertage...». Här kan Uffhausen i sin kommentar häv
da att »försöket att avsluta hymnen [...] kommit betyd
ligt längre än vad som tidigare antagits». Melberg visar 
hur tre editioner av samma dikt leder till fem olika 
tolkningar.

Melbergs andra kapitel utgår från det välkända höl- 
derlinyttrandet »allt är rytm» (förmedlat genom Bettina 
von Amim). Melberg hävdar att Hölderlin sannolikt 
föreställde sig »rytm» som en kosmisk princip, kan
hända i pytagoreisk inspiration. Det som Hölderlin 
kallade »rytm» påminner om det om numera kallas 
»form», »struktur» eller med Melbergs förslag »figu
ration». Hölderlin tänker sig att en dikt som t.ex. »Der 
Rhein» har en poetisk lag, d.v.s. diktens fem olika delar 
är relaterade till varandra genom progression och re
gression i ett dialektiskt mönster. Just till den punkt där 
diktens vändningar eller växlingar sker lokaliseras det 
Hölderlin kallar »cesur». I hymnerna underkastas Höl
derlins kommunicerbara mening »rytmen». Melberg 
argumenterar med hjälp av Uffhausen för att versbryt- 
ningama och vändningarna är det som först placeras ut 
på manuskripten. Nyckelord, knutpunkter och strate
giska versbrytningar fungerar som rytmiska centra.

I tredje kapitlet översätter och kommenterar Melberg 
en fragmentarisk uppsats, »Urteil und Seyn». Enligt 
Dieter Henrich rymmer fragmentet en kritik av Fichtes 
jagfilosofi. Melberg själv intresserar sig för formule
ringen av omdömet som en ur-delning. Omdömet och 
identiteten skulle således bygga på en åtskillnad eller 
differens. Hölderlin insisterar på att jaget inte skapas ur 
sig självt, utan i konflikt, i motsättning och i reflexion. 
Melberg framhåller med ett Herakleitoscitat »det Ena i 
sig själv delade» -  harmoni betingas hos och för Höl
derlin av spänning och skillnad.

Rousseau är en återkommande figur i Hölderlins 
diktning (en dikt bär t.o.m. hans namn som titel). Mel
berg fokuserar »Rousseaustrofema» i »Der Rhein». 
Dikten i stort beskriver en civilisationshistoria som 
inkluderar själ vet och språket, där gudar och människor 
skilts åt strax före de här aktuella stroferna. Rousseau
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beskrives som en »halvgud». Nyckelordet är »känna», 
som mera åsyftar förmedlad reflekterad känsla än ren 
perception. De absoluta gudarna känner inte, utan det är 
det relativ erade jaget som kan känna, ehuru blott på de 
villkor gudarna uppställt. Rousseau intar i strof tio sin 
säregna position genom att han är den som kan förstå 
gudarnas språk och uttyda det för människorna. I strof 
11, däremot, har Rousseau i anslutning till Rêveries 
d’un promeneur solitaire (rêverie = rörelse mellan 
dröm och vakenhet) gått in i en postreflexiv glömska 
och av Hölderlin placerats vid Bielersjön. I strof 12 
skildras ett uppvaknande som inte längre är privat utan 
»generaliserat till ett skapande av kosmiska dimensio
ner» (s. 55).

Melbergs femte kapitel behandlar Heideggers Höl
derlin. I Adomos efterföljd lyfter han fram Heideggers 
tendens att episera. Heidegger förvandlar en dikt som 
egentligen består av en rad fragment med hjälp av det 
s.k. Böhlendorffbrevet till en »berättelse om den dik
tande anden, som stöts bort från ursprunget/hem- 
bygden, som tappert glömmande, men dock nästan 
förbränd och försmäktande bär sin exil i kolonierna. 
Och som återkommer till hembygden för att där för
verkligas som diktare.» (s. 73) Heideggers betoning av 
återkomsten ligger Hegel nära, men knappast manu
skriptet.

I reflexioner över det främmande och det egna beto
nar Hölderlin att också det egna måste läras, att det 
egna är inte ett ursprung eller en utgångspunkt utan ett 
resultat.

Melberg lyfter också fram Heideggers essä Ursprung 
des Kunstwerkes från 1935. Det finns en sanning, en 
alétheia, i konsten, men en sanning som visar att san
ningen är förborgad. Konsten blir alltså sann genom att 
den avslöjar sig själv som förställare. Det »egentliga» 
språket blir det figurativa. Heideggers resonemang 
kännetecknas av en kiasm: språk göres till diktning, 
diktning till språk.

Sjätte studien ägnas den niostrofiga elegien »Bröd 
och vin» (tillkommen 1800-02 på »den sena diktning
ens gräns») som översättes och förklaras tämligen ut
förligt, d.v.s. ned i tempusväxlingama. En triadiskt 
figurerad rytm avläses såväl i helhet som i minsta de
talj. Melberg urskiljer ett dag-parti i mitten, omgivet av 
två natt-partier. Med dagen är namnet »Grekland» 
förknippat, en geografisk och historisk plats, men 
tillika platsen för det öppna. Minnet är en central kate
gori i dikten, men minnet är ett minne som minnes 
genom att penetrera nattens glömska. I diktens strof 5 
urskiljer Melberg parousla, d.v.s. uppenbarelsen av 
gudarnas ankomst och närvaro, medan han i stroferna 
7-9 skönjer en hesperisk eller västerländsk natt efter 
mittpartiets »himmelska fest». Diktarens främsta pro
blem är att vara utan likar.

Melberg skiljer mellan den hymniska stilens hårda 
fogningar och den elegiska stilens »mjukt flytande 
diktion» (s. 106). De två första triadema, förlagda till 
»historisk» eller »svävande» tid, utmynnar i ett »tack», 
medan i den sista strofen »tänkandet», »den rätta tiden» 
eller det benådade ögonblicket bildar grundfiguren. 
Den vändning från gudar till människor som sker i 
dikten läses allegoriskt som den civilisationshistoriska
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och poetologiska vändningen från antiken till det mo
derna, som »det modernas födelse ur antikens anda» (s. 
97). Melberg kommenterar inte Dionysos-Kristus- 
figuren som inspirationskälla till skildringen av Sonens 
ankomst i sista strofen, utan låter oss sluta där vi börja
de, i natten, men »med ett ljus och ett leende och några 
ljuva drömmar». Själen öppnar sitt öga och bildar en 
ljuskälla (s. 109).

I sjunde kapitlet »En klarhet, natten» använder Mel
berg »Bröd och vin» för att utreda förhållandet mellan 
elegi och hymn. Hymnens språk är »det rena ordet», 
vilket kan läsas som språket befriat från referentiell och 
kommunikativ mening. En annan möjlighet är att se det 
rena ordet som befriat från vad Melberg kallar »pynt», 
d.v.s. prunkord, metaforik och subjektiva utgjutelser. 
Ur den lapidariska formuleringen »Eine Klarheit, die 
Nacht.» (som uppträder i stället för en förväntad meta
for) söker Melberg inte pressa fram en tydning, utan 
visar hur de båda termerna som oförmedlat (i obestämd 
resp. bestämd form) ställts intill varann producerar 
betydelse.

I hymnen »Nymfen Mnemosyne», som specialstude- 
ras i Melbergs sista kapitel visas hur dikten å ena sidan 
är historieskapande, å andra sidan bildar ett »minne av 
historien», d.v.s. samtidigt är profetisk och drömman
de. Motsättningarna verkar i och genom de skrivna 
orden.

Melbergs bok har sin största förtjänst genom att den 
visar hur Hölderlins text blir paradigmatisk för forska
ren, eftersom det »filologiska problemet», d.v.s. om
ständigheten att läsning, textetablering och tolkning är 
beroende av varandra, är empiriskt påvisbart i skaldens 
manuskriptarbete. Melberg belyser textetableringens 
problem särskilt i fråga om ofullbordade texter. Hans 
bok innehåller knappast några nya rön, men den presen
terar kända grundproblem för den skandinaviske läsa
ren och leder denne vidare till de tyska forskarna.

En annan förtjänst hos Melbergs bok är att den pre
senterar översättningar av olika art, kort sagt den gör 
Hölderlin mer tillgänglig för den som behärskar tyska 
dåligt.

Diskussionen av olika filologiska tolkningar kunde 
dock ha förts betydligt mer energiskt. Vagheten hos 
Melberg (»Om Hölderlin skulle skriva under på en 
sådan språkfilosofi, vet jag inte», s. 134) kan tolkas 
som en sympatisk ödmjukhet inför det stränga, kärva 
och råa i Hölderlins sena stil, men varför inte skärpa 
vagheten genom att diskutera de tolkningar som gjorts?

Betydligt oftare ger Melberg ordet till filosoferna, 
men ibland knappast nera än ordet. Ett rikt och ymnigt 
Blanchotcitat om rytmens och vändningarnas betydelse 
för allt tal (s. 28) lämnas därhän efter några rader. 
Starobinskis och Paul de Mans diskussion av Rousseau 
refereras (s. 44) generöst, men Melberg har själv föga 
att tillägga.

Peter Szondi kanske hade alltför lätt att läsa fragmen
tariska dikter som texter som inte kunde fullbordas. 
Kritiken av BeiPners utgåva gav honom goda skäl. 
Men det är omotiverat och överdrivet att kalla hans tes 
»filologiskt suspekt» av den anledningen att Uffhausen 
efter hans död påvisat möjliga samband i manuskript
bladen, alltså att »Homburger Folioheft» inte är en ruin



av fragment utan »en verkstad». Så vitt jag kan se är 
dock detta den enda gång Melberg frångår sin lovvärda 
attityd att se tolkningar som »uppslag».

Melberg frågar sig om inte Hölderlin närmar sig »en 
typ av modernism med början hos Mallarmé, där det 
rena tomrummets tystnad sammanfaller med den högsta 
meningen» (s. 83). Lyckligtvis svarar han inte på frå
gan, utan visar fram Hölderlin både som ett individuellt 
exempel på »det allmänna» och som en isolerad röst i 
en nödställd tid.

Roland Lysell

Lyn Pykett: Engendering Fictions: The Engish Novel in 
the Early Twentieth Century. Edward Arnold. London 
1995.

Lyn Pyketts bok ingår i serien »Writing in History», 
som syftar till att lyfta fram de ömsesidiga sambanden 
mellan »literature acting as history and history acting in 
literature». Serien, som i första hand är avsedd för 
studerande men som bör vara av intresse för en vidare 
läsekrets, inklusive studenternas lärare, vill bidra till att 
aktualisera den senaste utvecklingen inom historia och 
litteraturhistoria, däribland betydelsen av nya områden 
som genushistoria. Varje volym i serien avslutas med 
ett appendix med utdrag ur relevanta texter.

Engendering Fictions vill utplåna gränserna mellan 
konventionellt litterära texter och texter av andra typer, 
och i stort sett lyckas författaren med den uppgiften. 
Den kunniga och uppslagsrika aktualiseringen av rele
vanta litterära texter gör de inledande kapitlen till något 
mycket mer än bakgrundskapitel, och analyskapitlen 
om Dorothy Richardson, Virginia Woolf, Wyndham 
Lewis, E.M. Forster, D.H. Lawrence och andra genom
korsas av ett omfattande urval texter som förankrar 
diskussionerna i ett långt mycket bredare sammanhang 
än det traditionellt litterära.

Lyn Pykett inleder med att ta avstånd från den etable
rade modernistiska traditionen representerad av förfat
tare som Henry James, Joseph Conrad och James Joyce. 
Hon är intresserad av alternativen till denna tradition, 
och framför allt av förhållandena mellan dessa alterna
tiv och en rad diskurser med rötter i 1800-talet, inklusi
ve diskurser om kvinnor, om genus och vissa andra 
diskurser som enligt hennes mening är organiserade på 
genusbasis. Hon ställer sig alltså kritisk till uppfatt
ningen att modernismen betecknar ett totalt brott med 
den närmast föregående litteraturen. Hon vill också 
poängtera de kvinnliga författarnas roll i den litterära 
modernismens framväxt. Det är en aspekt som tidigare 
har lyfts fram av Sandra M. Gilbert och Susan Gubar i 
de tre volymerna av No Man ’s Land, men Lyn Pykett 
anser att tesen om »sex wars» blir begränsande och 
mekanistisk. Hon ogillar också försöken att se moder
nismen som ett slags écriture feminine, och påpekar att 
former som betecknar brytningar med konventionerna 
inte för den skull behöver vara omstörtande eller revo
lutionära. Lyn Pykett stöder sig på Elaine Showalter, 
som har lokaliserat modernismens ursprung i den 
»sexuella anarki» som rådde kring seklets början. Mo
dernismen, understryker Pykett, är konstruerad »on the

terrain of gender», och där har den också sedan repro
ducerats.

Det stora andra kapitlet, om genus, degeneration och 
förnyelse kring sekelskiftet, är också bokens bästa. 
Pykett visar på betydelsen av de omfattande debatterna 
om kvinnan och kvinnligheten, debatter som också 
drog in och ifrågasatte begreppet manlighet. Som mar
kanta uttryck för denna kris beträffande definitionerna 
av genus avtecknar sig i litteraturen i England i slutet 
på 1800-talet intresset för »den nya kvinnan», »the 
New Woman», och för homosexualitet. Pykett påmin
ner om en rad exempel på »the New Woman» i engelsk 
litteratur under detta århundrade, i texter från Elizabeth 
Robins’ The Convert (1907) och H.G. Wells’ Anne 
Veronica (1909) till romaner av D.H. Lawrence och 
Virginia Woolf. Det stora tidiga exemplet på denna 
epokgörande kvinnogestalt dök emellertid upp redan 
1894, i Sydney Grundys pjäs The New Woman; samma 
år publicerades för övrigt flera romaner där gestalten 
också förekommer. Som Pykett framhåller var »den nya 
kvinnan» en karakteristiskt motsägelsefull skapelse: sitt 
manligt inspirerade yttre kombinerade hon med vad 
som ansågs vara en överdriven kvinnlighet, där ett 
känsloliv som inte fick sitt »naturliga» utlopp i rollerna 
som hustru och moder i stället blev jagcentrerat och 
degenerativt; och hon betraktades än som orsak till eller 
ett symptom på kulturellt förfall och social nedgång, än 
som botemedel för aktuella samhälleliga problem. 
Oscar Wilde och rättegången emot honom blir Pyketts 
exempel framför andra på homosexualitet som ett 
ifrågasättande av de konventionella genusmönstren; 
och hon visar övertygande hur såväl »den nya kvinnan» 
som det homosexuella eller dekadenta produceras i 
relation till varandra och utifrån samma nätverk av 
diskurser om manlighet och kvinnlighet.

Ett viktigt avsnitt i detta kapitel utvecklar det sena 
1800-talets intresse för degeneration och dekadens och 
dess samband med darwinismen; redan Darwin själv, 
framhåller Pykett, var inte helt övertygad om att de 
karakteristika som gjorde en individ mest lämpad att 
överleva nödvändigtvis var de högsta eller de mest 
civiliserade. Darwin konstruerade utförliga hierarkiska 
system -  i The Descent of Man står ju människan högre 
än djuren, mannen högre än kvinnan, och den vite 
mannen högre än den färgade -  men som Pykett visar 
rymmer dessa system motsägelser och alltså dessutom 
implicita alternativ, möjligheten till någonting Annat. 
Särskilt oroväckande ur ett brittiskt imperialistiskt 
perspektiv tedde sig i detta sammanhang Afrika, ofta 
betraktat som »a feminine space» och »på en gång en 
utmaning och ett hot, en plats där det primitiva kunde 
bli civiliserat eller där det civiliserade kunde gå tillbaka 
och degenerera». Rider Haggards She och Joseph Con
rads Heart of Darkness är klassiska exempel på roma
ner som bearbetar denna problematik.

Intresset för degeneration och dekadens kring sekel
skiftet kompletteras med Lyn Pyketts läsning av en 
tilltro till förnyelsen, och också här blir feminismen och 
»den nya kvinnan» centrala. Gestalter som Havelock 
Ellis och Edward Carpenter, vars långsiktiga roll för 
den engelska prosan under detta århundrade betonas av 
Pykett, ansåg båda att vägen till samhällelig förnyelse
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