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140 Övriga recensioner

Gerhart Hoffmeister: Byron und der europäische Byronis
mus. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1983.
Alan Bold (utg.), Byron, Wrath and Rhyme. London: 
Vision Press, 1983.

»Slå igen din Byron, öppna din Goethe» var ett av Car- 
lyles råd till sina samtida i Sartor Resartus. Det var inte 
någon trångt moralistisk inställning som låg bakom yttran
det: på vägen från uppslitande tvivel till bejakande av 
livets värde hade Carlyle fått bättre hjälp av Goethe. 
Självfallet fanns det just under hans tid starka moraliska 
reservationer mot Byron -  så mycket mer glädjande att en 
av de stora viktorianerna, Matthew Arnold, i sin kritik 
bortsåg från det stötande i Byrons liv och i stället hyllade 
honom som den som »förde ett så eldigt krig mot bevaran
det av den gamla omöjliga världen». Den bilden av Byron 
som den store utmanaren och kämpen mot intolerans och 
hyckleri, var det också som Brändes gav i Hovedstr<f>m- 
ninger.

Den omedelbara samtiden, i England och utomlands, 
hade till en böljan naturligt nog fångats av de romantiska 
poserna, hjältetypens världssmärta, tragiska isolering, 
skuldkänsla och rastlöshet; därtill kom så mot slutet av 
Byrons liv det politiska engagemanget för Greklands och 
frihetens sak. Det engagemang som riktade sig mot bak- 
sträveri, fraspatriotism och hyckleri i England blev av 
naturliga skäl mindre populärt där och mindre uppmärk
sammat i utlandet. Byron som glad och respektlös berätta
re och som gisslare i Swifts anda av krigets barbari och 
människors kallsinnighet inför lidandet rönte inte full upp
skattning under sin livstid: de senare sångerna av Don 
Juan publicerades ju först året innan han rycktes bort. Det 
är nog också så -  i fråga om Sverige säkert så -  att det var 
den gåtfulle hjältens Byron, trotsaren och frihetskämpen, 
som mest slog an utanför hemlandet: ännu John Landquist 
kunde uttala sig som om Don Juans glada överdåd inte 
funnits, detta trots C. W. A. Strandbergs på många sätt 
beundransvärda översättning.

Byrons europeiska ryktbarhet behandlas i en liten väl
dokumenterad bok av Gerhart Hoffmeister, professor i 
germanistik och komparativ litteratur vid University of 
California. Inledningsvis har förf. översiktliga avsnitt om 
Byrons personlighet och verk och om den byronske hjäl
ten. I ett slutavsnitt ger han en bild av Byron som expo
nent för olika strömningar i tiden -  filhellenism, Welt- 
schmerz, titanism och satanism.

Huvuddelen ägnas åt Byrons mottagande i Italien, Spa
nien, Frankrike, Ryssland, Polen och Tyskland -  däremot 
har Skandinavien inte fått komma med, vilket onekligen 
är skada, eftersom inte minst Sverige låg mycket väl 
framme både i fråga om kritisk uppmärksamhet och tidiga 
översättningar.

Framställningen präglas av balans i bedömningen av 
ofta svårpåvisade direktinflytelser -  Byron och de konti
nentala författarna lyfte ju i många avseenden ett gemen
samt litterärt arv. Det är receptionen som Hoffmeister 
ägnar mest uppmärksamhet -  få av samtidens betydande 
författare var ointresserade av Byron, flera såg honom 
som en av de stora, i några fall som den störste. Någras 
entusiasm övergick i ett mera reserverat förhållningssätt. 
Lamartine riktade efter återvunnen katolsk tro en dikt till 
Byron i hopp om att kunna omvända honom till »lite

mindre sataniska idéer»; vilket kom Byron att uttrycka en 
önskan att karln kunde lämna honom och hans arbeten i 
fred. Byron lät sig ju inte lätt imponeras av andra författa
re i samtiden.

Det stora undantaget är Goethe, som han såg som »utan 
jämförelse den största litterära personlighet som existerat 
i Europa sedan Voltaires död». Ändå var Byrons kunska
per nog i stort sett begränsade till Faust och några över
satta lyriska dikter. Goethe gjorde å sin sida utifrån en 
bredare bekantskap med Byrons verk i original en lika 
säker bedömning, då han i samtal med Eckerman yttrade 
att Byron varken var klassisk eller romantisk »utan som 
den nutida dagen själv», och då han ansåg Don Juan som 
»ett gränslöst-genialt verk», både människofientligt och 
människovänligt, och prisade det tekniska mästerskapet 
inte mindre än innehållet. Senare idealiserade han som 
bekant också Byron i Euphoriongestalten i andra delen av 
Faust.

Störst stimulans som frihetsapostel gav Byron i de mest 
förtryckta länderna, Ryssland och Polen, men även där 
var det kanske framför allt den rastlösa, desillusionerade 
hjältetypen som imiterades, som i Eugen One gin.

Till vaije avsnitt ger förf. goda selektiva bibliografier -  
de skulle dock ha vunnit på kronologisk uppställning i 
stället för alfabetisk efter författarnamn. Hur som helst 
visar dessa förteckningar Byronforskningens livaktighet.

Byron, Wrath and Rhyme är en samling essayer av ett 
antal skotska akademiker, och som helhet utslag av en typ 
av skotsk kulturell nationalism som man under årens lopp 
sett lite väl mycket av: avsikten är ofta att nedvärdera det 
engelska på bekostnad av det skotska, tämligen poänglöst 
eftersom det nordligare landet har en kulturtradition som 
visserligen sällan är oblandat inhemsk, men som under 
långa tider avsatt stora och betydande verk.

Det var ju så att Byron växte upp och gick i skola i 
Aberdeen, en barndom som den ensamma och problema
tiska modem gjorde allt annat än lycklig. I några av bidra
gen hävdas nu att Byron som språk- och verskonstnär 
följer den gamla, kärva, frispråkiga skotska renässanstra
ditionen (som ju delvis går igen också hos Bums), och det 
beklagas rentav att han alls utsattes för den engelska 
miljön. Något belägg för att Byron skulle ha läst de 
skotska 1400- och 1500-talspoetema ges inte. Och man 
lyckas alltså dessutom helt bortse från den italienska ot- 
tave rimetraditionen, med dess avläggare i England strax 
före Byrons egen debut -  i rättvisans namn blir detta dock 
föremål för god behandling i Philip Hobsbaums bidrag, 
som också drar distinkta gränser mellan Byrons satiriska 
konst och den av honom beundrade Popes. Poeten Tom 
Scott går i patriotiskt nit så långt att han translitererar 
några stanser ur Don Juan på det som belackarna inte 
utan berättigande kallar plastic Scots för att visa hur 
mycket bättre det kunde ha blivit. En annan bidragsgivare 
laborerar friskt med funderingar om skotska vokalef
fekter, som förvisso inte bygger på någon större känne
dom om engelsk fonetik.

Den nybörjare i Byronlitteraturen som läser denna bok i 
serien Critical Studies får också anledning att bli förvirrad 
genom essayer som på väsentliga punkter motsäger var
andra grundligt. Att boken ändå är värd ett omnämnande 
har utgivaren ett fåtal utmärkta artiklar att tacka för. 
Hobsbaums har redan nämnts. Edwin Morgan, själv kan
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ske Skottlands bäste nu levande poet, ger utan någon som 
helst nationell vinkling en insiktsfull exemplifiering av hur 
Byrons temperament återspeglas i Don Juans struktur och 
konstgrepp. Jenni Calder skriver synpunktsrikt och över
tygande om Byron och kvinnorna. Dock slår det läsaren, 
och inte mindre i de andra bidrag som behandlar övergri
pande aspekter, hur det liksom inte fallit författarna in att 
utnyttja brevmaterialet annat än i undantagsfall -  så myc
ket mera frappant nu då Leslie Marchands brevedition 
föreligger komplett.

Erik Frykman

Blackwell, Marilyn Johns: C. J. L. Almqvist and Roman- 
tic Irony. Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitets aka
demiens handlingar. Filologisk-filosofiska serien 20. 
Sthlm 1983.

Almqvist och den romantiska ironien är ett ämne som 
behandlats av bl. a. Olle Holmberg och Henry Olsson i 
samband med Almqvists estetik, och som blivit föremål 
för en specialundersökning av Lennart Pagrot i Samlaren 
1962. Till dessa föregångare sällar sig nu en amerikansk 
forskare, Marilyn J. Blackwell, från University of Virginia 
-  ett tecken på att »Sveriges modernaste diktare» också 
väcker internationellt intresse.

Materialet för MJB:s undersökning är fem Almqvist- 
verk från diktarens romantiska period: Jaktslottet, Hin- 
den, Baron Julius K *, Drottningens juvelsmycke och 
Amorina i nu nämnd ordning. Hon ser dem i deras förhål
lande till tysk filosofi och tar fasta på inslagen av roman
tisk ironi i dem. Syftet är dubbelt: dels att undersöka hur 
texterna fungerar, dels att undersöka Almqvists roll i den 
europeiska romantiska traditionen (s. 11).

Inledningsvis tar förf. upp några drag i den romantiska 
traditionen enligt nyare anglosaxisk forskning. Tysk och 
svensk forskning berörs inte alls här.

Det första kapitlet (s. 16—42) behandlar den tyska filoso
fi, representerad av Kant, Schiller, Schelling och 
Schleiermacher, som lästes av Almqvist och hans samti
da. Dess inflytande på Almqvist har tidigare grundligt 
studerats av Martin Lamm, Olle Holmberg och Henry 
Olsson. Komparativa betraktelser över Schlegel tas med 
rätta upp, fast Almqvists studier här inte är lika väl doku
menterade. En ännu viktigare källa för Almqvists tanke 
och tro är Swedenborg, vars tankar och inflytande på 
Almqvist summeras på några sidor. Förf. går så igenom 
Almqvists teoretiska ungdomsskrifter och visar deras fö
rebilder. Hon böljar sedan s. 36 ff närma sig begreppet 
Romantic Irony.

Det andra kapitlet (s. 43-64) behandlar helhetstanken i 
Almqvists författarskap; en tanke som rent konkret tar sig 
uttryck i Törnrosens bok. Detta verk, som trycktes i 17 
delar och två serier mellan 1833 och 1851, hålls samman 
av en ramberättarfiktion, som presenteras i den inledande 
berättelsen Jaktslottet, och som alltså omsluter en stor 
och skiftande samling av romaner, noveller, lyrik, drama
tik, musik, essayer och traktater.

Tyngdpunkten i detta kapitel läggs på Jaktslottet och 
dess betydelse; förf. anknyter här till de Schlegelska be
greppen Universalpoesie och Mischgedicht. Förf. upp
märksammar berättartekniska frågor, och dessa gäller inte

bara Richard Furumos och Herr Hugos funktioner utan 
också de olika berättarnas och »redaktörernas» insatser i 
den s. k. »Slottskrönikan» (en gemensam beteckning på 
Jaktslottet, Hinden och Baron Julius K*). -  Förf. böljar s. 
55 ge prov på och exemplifiera med olika typer av ironi, 
men tyvärr gör hon ingen systematisk genomgång med 
försök till definitioner.

Det tredje kapitlet behandlar Hinden (s. 65-84). I denna 
roman är det tant Eleonora och onkel Andreas som är de 
dominerande gestalterna och berättarna. Förf. diskuterar 
de olika berättarnas och de fiktiva redaktörernas olika 
perspektiv, varvid hon ingående, delvis ordagrant, följer 
Lennart Pagrots framställning i hans Samlaruppsats från 
1962 »Almqvist och den romantiska ironien». -  Det visar 
sig att romantisk ironi knappast förekommer i Hinden; 
däremot dramatisk ironi. -  De tio korta inlagda berättel
serna i romanen får en ingående och givande behandling 
av förf.

Det fjärde kapitlet (s. 85-106) ägnas Drottningens juvel
smycke och behandlar ingående romanens uppbyggnad -  
vad Almqvist själv kallar dess »inre architektur» -  och 
dess sammanhang med romantisk ironi. Jag återkommer 
senare till denna fråga. Vidare behandlas karaktären Tin- 
tomara, och Schillerinfluensen utredes ingående, varvid 
man dock saknar hänvisning till Olle Holmbergs avhand
ling. -  Förf. gör några nya och intressanta iakttagelser om 
mekanik och masker som symboler och metaforer i Drott
ningens juvelsmycke (s. 104).

Det femte kapitlet (s. 107-115) tar upp fortsättningen på 
»Slottskrönikan» och behandlar Baron Julius K*. Också 
här granskas berättartekniken, och förf. ger likaledes prov 
på hur Almqvist låter fragmentets estetik bli ett väsentligt 
inslag i framställningen. Däremot blir man inte heller i 
detta kapitel mycket klokare på vad som är romantisk 
ironi, en term som Almqvist för övrigt aldrig själv begag
nade. -  Förf. tar också upp förhållandet mellan Almqvist 
och Fredrika Bremer, som tydligt avspeglas i Baron Julius 
K *. Detta är intressant och viktigt, men också sedan länge 
välbekant. Man saknar också här hänvisning till tidigare 
forskning -  Olle Holmberg och Algot Werin.

Sjätte kapitlet (s. 115-150) ägnas Amorina; överras
kande nog behandlas huvudsakligen den omarbetade ver
sionen från 1839. Först summerar förf. om tillkomst och 
genre; det bärande temat är försoningstemat. S. 118 förs 
ett nytt begrepp in, nämligen »narrative irony» och s. 128 
»situational irony»; det sistnämnda visar på diskrepansen 
mellan karaktär och situation. Detta är intressant men inte 
utmärkande enbart för romantisk ironi.

Förf. diskuterar karaktärerna Libius, Amorina och Jo
hannes; samtidigt för hon in komparativa problem i sam
manhanget. Hon framhåller också med stor kraft Don 
Quijotes betydelse för Amorina. Denna synpunkt är allde
les riktig, men återigen kan man peka på en rad forskare 
som varit förtjänta av citat eller hänvisningar.

I en »Conclusion» (s. 151-156) fastslår förf., att efter 
franska revolutionen och med den romantiska filosofin 
kom ett behov för konstnären att skapa sin egen värld. 
Dennes behov att dominera sitt konstnärliga material 
kommer särskilt fram i de stora greppen och visionerna, 
som vi möter hos diktare från romantiken och framåt: 
Almqvist (Törnrosens bok), E. T. A. Hoffmann (Die Sera- 
pionsbruder) och Balzac (la Comédie humaine). Den ro
mantiska ironin i romantikens romaner markerar emeller


