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ger briljanta tillfällen att begrunda repertoarvalet och 
publiksmaken i en skånsk landsortsstad under 1800- 
talet; HH gör förresten utflykter också till Ystad. Till 
de mest upplysande aktstycken han delger oss hör en 
animerad tidningspolemik från slutet av 1830-talet, 
där en anonym skribent propagerar för den nya kö- 
penhamnska vaudevillesmaken, som den danske tea
terledaren J. Müller visat upp i Kristianstad under 
fem olika sejourer med sitt sällskap, som svarat för i 
allt 70 föreställningar. Motparten i tidningen pläderar 
lika hängivet för den klassiska historiedramatiken 
med Schiller i centrum; den företrädde E. W. Djur
ström med den äran både som översättare och aktör.

Andra danska spår som HH gärna följer leder till 
Christian IV, stadens grundläggare med betydelse för 
den majestätiska katedralen och en huvudroll också i 
vissa östskånska sägner. Peter Nansen, dansk författa
re av Söderbergs generation, har HH kommit att sär
skilt intressera sig för sedan han uppdagat att Nansen 
gjort ett reportage om Yngsjömörderskans avrättning. 
Herman Bang har han följt under hans uppläsnings
turnéer i Sverige och i hans litterära kontakter med 
Snoilsky; det visar sig att deras inbördes uppvaktning 
utvecklar sig i mycket påfallande, ceremoniösa for
mer.

HH sprider gärna sina studier i olika tidningar, 
tidskrifter och hembygdspublikationer, men flera av 
de senast nämnda uppslagen har han samlat i två 
rödvita volymer, förenade av en titel hämtad ur en 
dikt av Poul M. Moller: Glcede over Danmark (1986). 
Det andra bandet är i sin helhet ägnat Karen Blixens 
författarskap. Somliga analyser har tidigare varit 
tryckta i Danmark, bl. a. i Blixeniana, eller här hem
ma, så i Samlaren. HH arbetar i fruktbar dialog med 
andra forskare; resultaten förskjuts en smula från den 
ena versionen till den andra och har förmodligen 
ännu inte nått den definitiva formen. Invändningar 
finns att göra, jag väljer att överklaga ett av HH:s ofta 
mycket frappanta fynd av bibliska intertexter hos 
Blixen med en annan färg än originalets, en blasfe- 
misk anstrykning. Det är nu fråga om det sista förtrol
lande vinteräventyret som har formen av ett filoso
fiskt samtal i Köpenhamn en novembernatt 1767 
mellan poeten Johannes Ewald och kungen Christian 
VII i glädjeflickan Lises kammare. Ewald ligger och 
tar igen sig efter en herdestund, men då kungen stiger 
in »svang han Benene ud over Sengekanten og stod 
op». Att med HH här lyssna fram ett erotiserat eko av 
Matt. 9: 5-6 finner jag helt obehörigt. Det är att spela 
ut sin egen selektiva svenska bibelkunskap mot baro- 
nessans totala förtrogenhet med danskt språkbruk, 
bibliskt såväl som profant.

Blixen slår en brygga till ännu en av HH:s intresse
sfärer och därmed även till hans senaste arbete i bok
form. Vad han där sammanfört är studier i förhållan
det mellan folksagan och konstsagan, en dynastisk 
utveckling som givit titeln Från Prins Hatt till prins 
Mio (Rabén & Sjögren, 1988).

På ett stimulerande sätt konfronterar HH med var
andra olika tolkningar av Prins Hatt under jorden 
som han mött i sin undervisning för lärarkandidater. 
Andra gånger diskuterar han dels olika översättnings- 
förslag, dels olika illustrationer till en H. C. Ander-

sen-text. Mest behållning tycks det mig dock att man 
har av hans analyser av några nyare konstsagor av 
Astrid Lindgren resp. Karen Blixen. Det är en rad 
olika problem HH aktualiserar i sitt sagostudium men 
särskilt två, det ontologiska och det barnpsykologiska 
och terapeutiska. Av vilken beskaffenhet är sagovärl
den i förhållande till »den verkliga»? Är det en defini
tiv boskillnad mellan dem eller finns det företeelser 
och egenskaper som är gemensamma? Och: i vilken 
grad uppfattar dessa berättare barnets fantasilekar 
och sagotänkande som en kompensation för verklig- 
hetsvärldens brister, en uppfyllelse av behov som till 
vardags blir otillfredsställda.

Särskilt inträngande riktar HH dessa frågor till I 
skymningslandet och Mio, min Mio och framhåller 
hur den stad dit den snälle herr Liljonkvast varje kväll 
för den sjuke pojken bevarar en rad drag av Stock
holm men förändrade som vid en dubbelexponering. 
Utan att kränka Görans tilltro till sagan ger Astrid 
Lindgren utrymme för vuxentolkningen: skymnings
landet växer fram ur den sjuke pojkens drift att bere
da sig för dödsriket. I Mio, min Mio är däremot 
avståndet totalt mellan Bo Vilhelms känslofattiga och 
därför så trista fosterhem vid Upplandsgatan och 
Landet i Fjärran, dit han drömmer sig från en park
bänk. Där blir han Mio och där möter han sin fader 
konungen. Det är ett underland med alla folksagans 
rekvisita. Det är också ett av de sedvanliga folksage- 
proven Mio ställs inför i den inlagda sagan i sagan, 
nämligen att med Jum-Jums hjälp besegra den onde 
riddaren Kato. Men innan Mio med sitt svärd krossar 
motståndarens hjärta av sten, har han i dennes ögon 
läst att ingen plågades så mycket av Katos ondska 
som Kato själv. I denna scen anar HH något av sagans 
bettelheimska funktion, att ge barnet redskap att be
arbeta sin egen vardagsverklighet. Då Mio uppdagar 
Riddar Katos hemlighet, är det då inte Bo Vilhelm i 
egen person som trevar sig fram mot insikten att 
fosterfaderns oginhet och känslotorka kanske är ett 
lidande för honom själv och att det genom den insik
ten kan öppna sig en väg till försoning mellan dem? Så 
hjälper oss HH att bearbeta våra intryck av sagorna, 
Astrid Lindgrens såväl som Karen Blixens. Det är en 
tacknämlig gärning, fast inte alla resultaten håller lika 
väl. HH vill förankra Astrid Lindgren och Mio i den 
svenska romantiken, det är ingen slump menar han, 
att Upplandsgatan stryker förbi Tegnérlunden och att 
den lille prinsens namn ryms i en stor drömmares: 
Endy-mio-n. Jo, det är tillfälligheter.

Staffan Björck

Hiltrud Gnüg: Kult der Kälte. Der klassische Dandy 
im Spiegel der Weltliteratur. Metzler 1988.

Hiltrud Gnüg und Renate Möhrmann: Frauen Litera
tur Geschichte. Schreibende Frauen von Mittelalter bis 
zur Gegenwart. Metzler 1985.

Hiltrud Gnüg, Bonnprofessor i Nyare tysk litteratur
vetenskap, ställer i sitt verk Kult der Kälte »den klas
siska dandyn» i fokus. Vad det gäller är i första hand 
»dandysmus als literarisches Phänomen». Begreppet
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»dandysme» fick vid 1800-talets mitt briljanta defini
tioner av Barbey d’Aurevilly i och med essän Du 
Dandysme et de George Brummel (1845) liksom av 
Baudelaire. I den senares essä Le dandy heter det: »Le 
dandysme apparaît surtout aux époques transitoires 
où la démocratie n’est pas encore toute-puissante, où 
l’aristocratie n’est que partiellement chancelante et 
avilie.» Och Baudelaire deklarerade: »Le dandysme 
est le dernier éclat d’héroisme dans les décadences.» 
Den legendariske engelske dandyn Buck Brummel var 
av borgerlig härkomst men blev likväl arbiter elegan- 
tiarum inom den högsta societeten. Själv kom han 
aldrig att skriva sina memoarer men 1848 förelåg The 
Life of Beau Brummel by Captain Jesse. Otto Mann, 
en av Gniigs föregångare på detta såväl litterära som 
kulturhistoriska forskningsfält, betecknar i sin bok 
Der Dandy -  Ein Kulturproblem der Moderne (1925, 
nu uppl. 1962) England som »Land des gelebten Dan- 
dysmus». Barbey d’Aurevilly skulle i studien Du Dan
dysme et de George Brummel som 1861 förelåg i en 
utvidgad upplaga, liksom i en artikel 1853 över Bal
zacs Traité de la vie elegante (1830) framhålla den 
engelske dandyns stora inflytande på den franska lit
teraturen.

Om Balzac också ville karakterisera Dandysme som 
»une héresie de la vie elegante» hade han i själva 
verket i Comédie humaine ingalunda tecknat sina 
dandyfigurer enbart som mannekänger utan tvärtom 
som »les Têtes les plus étonnantes», konstaterade 
Barbey d’Aurevilly. Han nämnde bland andra Henry 
de Marsay, en figur som Hiltrud Gnüg ägnar en in
trängande analys. I sin revy över företrädare för dan- 
dyismens estetiska livshållning åberopar Gnüg sig så
ledes både på gestalter i fiktionslitteraturen och på 
teoretiska uttalanden i ämnet av Balzac, Barbey 
d’Aurevilly och Baudelaire, medan hon betraktar ren
odlade dandybiografier som den över Brummel mer 
som anekdotsamlingar; »diese Anekdoten können 
nur gelegentlich als sprechendes Detail für eine be- 
stimmte Geisteshaltung erinnert werden.»

»Der Dandy stellt in seinem rigiden Subjek- 
tentwurf, der sich gegen die Uniformierung und 
gegen die utilitaristischen Wertvorstellungen der 
Bourgeois richtet, einen hochinteressanten Sozial- 
typus der 19. Jahrhunderts dar, der geistesge- 
schichtliche, literatursoziologische und Iiteratur- 
psychologische Fragen aufwirft.»

»Force de raillerie» och ironi var vad Barbey d’
Aurevilly tillskrev Brummel och han förklarade ock
så: »Comme tous les Dandys, il aimait mieux étonner 
que plaisir.» Baudelaire betonade likaså: »C’est le 
plaisir d’étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne 
jamais être étonné.» Men överraskningseffekten fick 
inte grunda sig på en renodlad excentricitet; så kunde 
Captain Jesse omvittna i fråga om Brummel: »His 
chief aim was to avoid anything marked.» Hiltrud 
Gnüg gör en exkurs rörande modets växlingar och 
erinrar om hur det nya borgerliga klädmodet slog 
igenom mot 1700-talets slut. Heinrich Heine skulle 
notera: »wie Götter incognito sieht man den engli- 
schen Adel, schlecht bürgerlich gekleidet [...].» I sina 
grunddrag, anmärker Gnüg, skilde sig inte Werther-

dräkten från den engelske dandyn Brummeis. »Doch 
die Devise des ’Nil mirari’, der ’impassibilité’, die der 
englische Dandy aufstellt, verweist schon darauf, dass 
der Dandysmus sowohl der Sturm und Drang-Bewe
gung als auch der späteren Romantik fremd bleiben 
muss.»

Inte minst var den nya livsstilen oförenlig med det 
romantiska kärleksidealet; »Das semantische Feld 
der Kälte, das die Definition des Dandysmus -  und 
zwar in positiver Bewertung -  prägt, findet in der 
Wärme- und Glutmetaphorik der Romantik seine po
lare Entsprechung.» Baudelaire har med en berömd 
formulering just inskärpt kravet på självkontroll: »Le 
Dandy doit aspirer à être sublime sans interruption; il 
doit vivre et dormir devant un miroir.» Hiltrud Gnüg 
påpekar affiniteten mellan den romantiska ironin och 
den baudelaireska dandyestetiken men framhåller 
hur den senare alls inte inrymmer det idealistiska 
försoningsparadigmet. »Im Hinblick auf den dandys
tischen Ironibegriff ist in Abgrenzung zur romanti
schen Ironie festzuhalten: die Ironie Baudelairescher 
Prägung bedeutet höchste Bewusstheit der eigenen 
Unfreiheit, des ’satanischen’ Treibs animalischer 
Selbstniedrigung.»

Den dandyestetik som Baudelaire i en rad texter 
har utformat utgör på samma gång en konstnärseste- 
tik. »Den Stoizismus des dandyistischen Künstlers ist 
keine Naturgabe, entwickelt sich gerade nicht aus 
einer charakterlichen Disposition, sondern er ist um
gekehrt der ausgeprägten Sensibilität, Emotionalitet, 
dem Hang zu selbstzerstörischen Gefühlswidersprü
chen abgerungen.» Från Eros utgår ett hot lika väl 
som en lockelse och den kvinna som man konfronte
ras med hos Baudelaire i Mon coeur mis à nu (»La 
femme est le contraire du Dandy») präglas helt och 
fullt av sitt driftsliv. Ändå visar Gnüg att dandyn 
också ofta i de relevanta texterna möter en kvinnlig 
motpart, »femme dandy», som likaså förmår bevara 
distansen mitt upp i det erotiska spelet.

Henri de Marsay karakteriseras av journalisten 
Cousteau i Illusions perdues som »roi de nos dan- 
dies». Balzac kan vid konceptionen av denna gestalt 
ha tänkt på Beau Brummel, som han i sin Traité anför 
som auktoritet i fråga om det eleganta livet; »doch 
andererseits stattet er de Marsays mit einer dynami
schen, reichen Vita aus, die sich von der Club Exis
tenz des lymphatischen englischen Dandys unter
scheidet.» Gnüg betecknar det som mer än problema
tiskt att som flera tidigare forskare hävda att Balzac 
av moraliska skäl tar avstånd från sin romanfigur. 
Hon väljer bland de verk där de Marsay uppträder 
berättelsen La Fille aux yeux d’or (1834-35) för en 
närmare analys; här framstår han, konstaterar Gnüg, 
som »ein von Liebe gelangweilter Connaisseur» som 
ställs inför en koflikt mellan »Dandyismus und eroti
sches Fascination». Paquita, »la fille aux yeux d’or», 
som uppenbarar sig som en erotiskt högst komplice
rad natur, framkallar de Marsays domptörinstinkt 
och hämndlust och försätter därmed hans »impassibi
lité» i fara. »Erst der psychologische Konflikt macht 
den Dandy als komplexes Individuum mit seinen 
Wirrungen interressant», betonar Gnüg. Det littera
turpsykologiska perspektivet skall hon med samma



Övriga recensioner 165

skarpsinne och finess tillämpa på en rad verk av Sten
dahl (Le Rouge et le Noir), Villiers de L’Isle Adam 
(Eve Future), Huysmans och Wilde; dessutom stude
rar hon »die dandystische Inszenierung Don Juans» i 
anslutning till texter inom olika genrer av Byron, 
Hoffmann, Barbey d’Aurevilly och Baudelaire.

Från en boskillnad mellan dandy och snob med 
Prousts romanvärld som exempelsamling utgår Gnlig 
när hon prövar att läsa Le Rouge et le Noir som »ein 
dandystischer Entwicklungsroman». Som »dandys» 
betecknas explicit i romanen några ryska aristokrater 
som Julien Sorel gör bekantskap med i London. Om 
det också ironiskt heter att ryssarna imiterar de frans
ka sederna men alltid är femtio år efter sin tid får han 
här en lektion som blir av betydelse för honom: »Juli
en était un dandy maintenant et comprenait fart de 
vivre å Paris. Il fut d’une froideur parfaite envers 
Mlle de la Mole.» Den plebejiske timmermanssonen 
förstår att hävda sig i de aristokratiska salongerna 
genom sin intellektuella briljans och han gör ett djupt 
intryck på Mlle de la Mole. Hon skiljer sig radikalt 
från andra unga kvinnor inte minst i sitt förakt för 
konvenansäktenskapet och har överhuvud så föga 
med verkligheten att göra, heter det i romanen med 
låtsad kritik, att hon inte ens kan tänkas i samband 
med de sociala seder, som skall ge det nittonde seklet 
en så framträdande plats i civilisationens historia. 
Hiltrud Gnlig urskiljer emellertid hos henne -  liksom 
hos Paquita -  markanta drag av »femme dandy». 
»Mathildes erotisches Interesse -  und das kennzeich
net sie wiederum als ’femme dandy’ -  bedarf wieder 
neuer Reife, Überraschungen de 1’imprévue.»

»Tiefste Empfindungsfähigkeit und vollendete Af
fektkontrolle formen Julien Sorel zu dem dandys
tischen Charakter, der allein der femme dandy Wi
derpart bieten kann, ihre Passion durch Zweifel an 
der Beständigkeit seiner Liebe lebendig zu halten.»

I sin analys av Oscar Wildes The Picture of Dorian 
Gray tar Gnüg fasta på Dorain Grays diffusa position 
mellan »ny hedendom» och victoriansk moral. »Man
che Widersprüche und Schwächen der Erzählung ha
ben ihren Grund sicherlich darin, dass Wilde ange
sichts der viktorianischen Prüderie und Repression 
der gay love den für ihn wichtigen Aspekt der Ho
mosexualität nicht auszugestalten wagte, er es bei 
vagen Andeutungen beliess.» Gnüg knyter an tili 
Geffrey Meyers som i boken Homosexuality and Lite- 
rature 1890-1930 (London 1977) uttrycker sin för
undran över att inga kritiker har diskuterat Wildes 
verk som »a homosexual novel». Gnüg framhåller hur 
Wilde med Dorian utformar en litterär önskeprojek- 
tion av en sinnligt erotisk individ som sätter sig över 
de samhälleliga normerna och följer sina böjelser. På 
samma gång får emellertid i romanen Basil Hallward 
rikta beslöjade anklagelser gentemot Dorian -  »und 
Basil Hallward scheint -  nach Wildes Deutung -  die 
zu sein, die seinem Selbstverständnis am meisten zu
trifft.» Oscar Wilde har själv deklarerat:

»Basil Hallward is what I think I am: Lord Henry 
what the world thinks of me: Dorian what I would 
like to be in other ages, perhaps.»

Gnüg betecknar det följaktligen som en svaghet i be
rättelsen att sexualiteten där förblir tabu. »Die purita
nische Moral ist stärker als Wildes ästhetisches Cre
do: ’No artist is ever morbid. The artist can express 
everything’.» Och Gnüg ifrågasätter den gängse upp
fattningen att Dorian är att betrakta som en dandy, 
om också »a fallen dandy». »Der Mord an dem Maler 
disqualifiziert ihn als Dandy, er ist Ausdruck von 
Schwäche, Selbstentzweiung und ohne jede ’gran- 
deur’.» Yad lord Henry angår, som med sina amora
liska och paradoxala maximer gör sig till en centralfi
gur i det högre sällskapslivet, saknar han en förhisto
ria och överhuvud en djupdimension: »der Charakter 
würde an Komplexität gewinnen, wenn er auch jen
seits der gesellschaftlichen Bühne gezeigt würde.» 
Henry Watton triumferar som dialogpartner och där
med Wilde själv i dessa sina konversationspartier, 
men i likhet med Dorian och Basil Hallward ter lord 
Henry sig som relativt endimensionell, förklarar 
Gnüg.

Nils Dardels talva Den döende dandyn har av Erik 
Blomberg kallats »Dandyismens Pietà»; inte bara 
dandyismen utan den aristokratiska klassens och kul
turens eget bortdöende begråtes, menade han. I sitt 
slutkapitel anknyter Hiltrud Gnüg till Walter Benja
mins Prousttolkning och dennes sats: »die Probleme 
der Proustschen Menschen entstammen einer satu
rierten Gesellschaft.» Baron de Charlus framstår allt
mer som en intressant fossil från en förgången tid.

Den feministiska klarsyn som Hiltrud Gnügs analyser 
i Kult der Kälte präglas av har också väglett henne vid 
det utgivningsarbete som hon bedrivit tillsammans 
med sin Kölnkollega Renate Mohrmann och som re
sulterat i pionjärarbetet Frauen Literatur Geschichte. 
Schreibende Frauen vom Mittelalter bis zur Gegen
wart. Ett stort antal mestadels kvinnliga medarbetare 
visar här i sina studier på kvinnliga insatser; »die 
Entscheidung, die brüchige Geschichte der Frauenli
teratur anhand von Essays zu analysieren, entsprach 
der Materiallage. Es kennzeichnet die Frauenlitera
tur, dass sie nicht in einer kontinuerlichen Abfolge 
von Schriftstellergenerationen verlaufen ist [...] Die 
vorliegende Frauenliteraturgeschichte orientiert sich 
zwar am Leitfaden chronologischer Abfolge, zeichnet 
jedoch in ihren nach thematischen und poetologi- 
schen Aspekten gegliederten Kapiteln Entwicklungsli
nien auf, welche die Epochengrenzen überschreiten.» 
Uppsatserna som således ur skilda perspektiv belyser 
ett brett spektrum av kvinnolitteratur -  också latin
amerikansk och afrikansk -  syftar enligt de båda ut
givarna ytterst till att göra »eine gesonderte Frauenli
teraturgeschichte» överflödig.

Ulf Wittrock

Terry Lovell: Consuming Fiction. (Questions For Fe
minism.) Verso. London & New York 1987.

Vilken plats intar romanen historiskt sett i Storbritan
niens kulturarv? I vilket förhållande har genren stått 
till kapitalism och borgerlig ideologi? Och vilken roll




