
Skräckmästaren E T A Hoffmann tidlös humorist  

ETA Hoffmann har lockat många läsare, men något särskilt högt anseende i 
litterära kretsar har han aldrig haft. En ny biografi visar honom dock som en 
tidlös humorist och ger återupprättelse åt denna den gotiska 
skräcklitteraturens mästare.  

Den "gotiska" skräcklitteraturen och dunkla spänningsromanen har aldrig skattats särskilt 
högt i akademiska litteraturkretsar. Lika frekvent som den makabra och groteska berättelsen 
borgat för en bred och trogen läsekrets, har den av kritikerna dömts ut som formlös och 
trivial. 

Jämte Edgar Allen Poe har E T A Hoffmann (1776-1822) betraktats som den viktigaste 
företrädaren för den skräckromantiska spökberättelsen, och det litteraturvetenskapliga 
avståndstagandet har särskilt drabbat den senare av dem. Visst, för en rimligt sekulariserad 
läsare av i dag kan titlar som "Dubbelgångaren", "Djävulselixiret" och "Det förstenade 
hjärtat" vara rätt svårsmälta, och snarare associeras med ett slags arkaisk gottköpsmystik än 
med litterär gestaltning i gängse mening. Hoffmanns litterära samtid - under den tyska 
romantikens glansdagar - hade heller inte mycket till övers för honom, och tunga namn som 
Goethe och Walter Scott definierade hans litterära skapelser som "en sömngångares 
galenskaper" och "en sjuk hjärnas feberaktiga drömmar". 

Den typen av omdömen, som snarare ger bilden av en kaotisk och excentrisk galenpanna och 
opiummissbrukare (vilket förvisso var träffande i sak) än en medvetet skapande konstnär, 
var förhärskande långt in på 1900-talet. Detta trots att man på andra håll, särskilt i Frankrike 
och Ryssland, tidigt förstod att uppskatta den missförstådda universalkonstnärens 
fantasmagorier, och där namn som Dostojevskij och Gogol, och förstås också kompositörer 
som Offenbach ("Hoffmanns äventyr") och Schumann ("Kreisleriana"), bevisligen haft 
Hoffmann som en viktig inspirationskälla. Men åtminstone fram till 1960-talet var den tyska 
litteratuvetenskapen praktiskt taget likgiltig inför den skurrile entusiasten, även om man 
omsider fått upp ögonen för hans litterära kvaliteter. Men idag betraktas han över lag som en 
omistlig del av den tyska litteraturens kanon, och bara det senaste decenniet har han 
förekommit som romanperson i böcker av bland andra Peter Schneider, Brigitte Kronauer 
och Bodo Kirchhoff. 

Den som från akademiskt håll nog arbetat hårdast för att i grunden revidera bilden av 
Hoffmann, är litteraturprofessorn Hartmut Steinecke, som under tre decennier publicerat ett 
stort antal böcker och artiklar om diktarens formmässiga och tematiska strukturer. Nu 
kröner han sin gärning med en utförlig biografi, Die Kunst der Fantasie. E. T. A. Hoffmanns 
Leben und Werk (Insel Verlag, 645 s). 

Hoffmanns liv och verk, alltså. Med stark betoning på "verk", vilket innebär att rent 
biografiska fakta som familjeförhållanden, vardagsliv och umgänge, men också hans 
yrkesverksamhet som straffrättsexpert, fått stå tillbaka för det rent litterära arbetet, såvida de 
inte haft en avgörande roll för hans konstnärliga strävanden. Även om Steinecke förvisso 
stöder sig på annan aktuell forskning - han nämner särskilt Rüdiger Safranskis och Eckart 
Kleßmanns ypperliga biografier; den förstnämndes "E. T. A. Hoffmann. Das Leben eines 
skeptischen Phantasten" ligger för övrigt till grund för Margareta Zetterströms 
understreckare (22/10 2004), som särskilt behandlar Hoffmanns roll i den kommission som 
ville kontrollera förbjudna åsikter i Preussen kring 1820 - trots, alltså, en diger referenslista, 
är det uppenbart att Steineckes studie huvudsakligen är ett resultat av egna närläsningar av 
Hoffmanns texter. Här har han tydligt strävat efter att ge sitt diktarobjekt ett slags 
litteratuvetenskaplig upprättelse genom att konsekvent och med betvingande argument och 
vidsynt blick advocera för Hoffmanns centrala ledmotiv och estetiska intentioner. Ett vanligt 
misstag i Hoffmann-receptionen, menar han, har varit att man tagit frånvaron av teoretiska 
skrifter och publicerade programförklaringar som intäkt för diktarens förmenta brist på 
stilistisk medvetenhet och estetisk hållning. Hoffmann var tvärtom en ytterst raffinerad 
författare, bedyrar Steinecke, men som hellre inlemmade sina konstnärliga normer i de 
färdiga verken, vare sig det rörde sig om berättelser, sagor och romaner eller om 
musikkritiska artiklar,  
musikaliska kompositioner och, för all del, juridiska skrifter. 
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Men hur övertygande är då Steineckes advokatyr? Är den estetiskt högtstående poetiken lika 
implicit införlivad med Hoffmanns skapelser som den är uttalad och framträdande hos 
exempelvis de samtida Jenaromantikerna? Ja, genom att kronologiskt följa Hoffmann i de 
litterära spåren, från barn- och ungdomens Königsberg, via den första Berlinvistelsen och 
lärdomsårens och den musikaliska verksamhetens Bamberg, och åter till Berlin, framhäver 
Steinecke förbindelseleden i Hoffmanns sammantagna konstnärliga gärning. Trots att den 
romantiske fantasten under många år främst ägnade sig åt musiken och bildkonsten, fanns 
vissa litterära ambitioner redan i ungdomen. Men dessa brådmogna alster - inte minst de 
många bevarade breven till goda vänner - får honom främst att framstå som en smått 
odräglig yngling med en uppblåst övertro på sin litterära förmåga, vilken av allt att döma inte 
nådde några olympiska höjder. 

Nästan litet genant, därför, när Steinecke redan bland de här förflugna ungdomsyttringarna 
väger varje ord på vågskål, och aprioriskt utgår från att varje nedklottrad fras är uttryck för 
en fullmogen estetisk strategi. Man kan lika gärna betrakta den närmast studentikosa 
entusiasmen hos den unge Hoffmann som naturligt impulsiva och banala känsloutbrott hos 
någon som vill mer än han förmår. Den målmedvetne Steineckes omfattande och kritiska 
genomgångar av praktiskt taget samtliga bevarade texter av Hoffmanns penna vinner 
visserligen i längden, men vad de här tidigaste avkastningarna anbelangar står biografens 
forskarnit inte i rimlig proportion till de oftast försumliga texternas undermåliga kvalitet. 
Även om hans studie möjligen kan motiveras med levnadstecknarens omsorgsfulla sökande 
efter ledmotiv och förhärskande mönster i svärmarens idévärld redan på puppstadiet, skall 
det dröja ända till 1809 och publiceringen av den musikaliska berättelsen "Ritter Gluck" 
innan den litterära karriären var ett faktum. Och kanske ända till 1819 och den tematiskt och 
formmässigt intrikata samlingen "Die Serapions-Brüder" innan man kan tala om ett fullödigt 
författarskap. Men väl där, efter ungefär halva biografin, blir Steineckes samvetsgranna 
utläggningar både läsvärda och övertygande i sin förmedling av Hoffmann som ett i många 
stycken missförstått geni. 

Parallellt med granskningarna av Hoffmanns texter, tecknar Steinecke en översiktlig bild av 
de samtida romantiska rörelserna, lyfter fram gemensamma drag och avgörande skillnader 
mellan den ratade outsidern och de mer organiserade grupperingarna. Vad som förenade 
dem alla, och som också gjorde Hoffmann till en obestridlig romantiker, var omhuldandet av 
centrala begrepp som "hänförelse", "fantasi" och "fragment", men också en djup skepsis inför 
tanken på vetenskapen som allenarådande förklaringsmodell av verkligheten. I svallvågorna 
efter upplysningen och den franska revolutionen dök romantikerna ned under ytan och 
upptäckte "nattsidorna" i det mänskliga medvetandet. Vad som skiljde Hoffmann från de 
andra svärmarna hade snarare med litterära metoder än med bärande världsbilder att göra. 

Den avgörande kritiken mot Hoffmann har som sagt oftast handlat om hans påstådda brist på 
estetisk konsekvens, om hans "virriga" och "eklektiska" formvärld. På sina håll har 
förebråelserna väl inte varit helt obefogade, men Steinecke granskar och argumenterar 
vidare, och finner de halvt förborgade principerna i Hoffmanns texter. Flera av hans 
upptäckter leder till förvissningen om att diktaren i flera avseenden rentav var sina samtida 
författarkollegors obestridlige överman, också i rent berättarteknisk mening.  

Ett av de dominerande dragen i Hoffmanns mogna verk är att de inte bara ger sig hän åt den 
groteska fantastiken, utan i motsvarande grad är förankrade i den påtagliga verkligheten, 
med namngivna platser och välkända samtidsfenomen som verkningsfull fond. På så vis 
påminns den tidens läsare om att de sällsamma händelser och gåtfulla figurer som befolkar 
berättelserna inte skall uppfattas som aparta inslag i en förvirrad författarhjärna eller som 
skuggfigurer i idéernas dunkla himlar, utan som potentiella element i en för övrigt banal 
vardagstillvaro i Berlin, Dresden eller Bamberg, och därmed också som skarpt profilerade 
symboler för andra krafter i livet. I det avseendet pekar Hoffmann, tydligare än någon annan 
romantiker, fram mot den realistiska berättelsen. Det är trots allt inte i första hand 
obegripliga makter som styr de förbryllande litterära intrigerna, utan mänskliga handlingar 
och egenskaper som avund, stolthet, vrede och maktbegär. 

Vad skall Hoffmann alltså med poetologiska programförklaringar till, när hans konstruerade 
och "subtextuella" värld så tydligt talar för sig själv? Och som ett senkommet, men 
övertygande, svar på tvivlarnas kritik mot Hoffmanns antaget oreflekterade litteratur, visar 
Steinecke gång efter annan på författarens välbetänkta kompositionstekniker, ledmotiv, 
anspelningar och humor (det sistnämnda något av en bristvara i den tyska romantiken). 



Alla dessa egenskaper är som allra tydligast i det fantastiska och satiriska tvåbandsverket 
"Kater Murrs Lebensansichten", som av allt att döma skulle ha utökats med ytterligare ett 
band om Hoffmann hade fått leva litet längre. Detta magnum opus är också det verk som till 
och med den mest inbitna skeptiker tvingats erkänna som stor litteratur. Kapitlet om "Kater 
Murr", som i Steineckes biografi sträcker sig över 60 sidor, utgör inte bara höjdpunkten i den 
väldiga studien, utan är också ett lysande exempel på mästerlig textanalys. Under rubriker 
som "Tillkomst", "Berättartraditioner", "Intertextualitet", "Struktur, handling" och "Satir, 
ironi, humor" ger Steinecke en komplett bild av den mångbottnade dubbelromanen.  
Verkets fullständiga titel, "Katten Murrs livsåskådningar jämte kapellmästaren Johannes 
Kreislers fragmentariska biografi i slumpartat makulerade blad utgivna av E T A Hoffmann" 
(min övers), ger i sig prov på en mångtydig lek med vad man brukar kalla "paratexter" (allt 
sådant som hör till en bok, utom själva texten;  
titlar, deviser, kommentarer, illustrationer, omslag etcetera). Här använder Hoffmann 
sådana paratextuella inslag i det lika parodierande som förbryllande syftet att upphäva de 
absoluta gränserna mellan fiktiva och verkliga förhållanden. Exempelvis genom att i titeln 
förvandla sig själv till utgivare av ett par förment existerande biografier. Denne utgivare 
förser sedan i sin tur det litterära verket med ytterligare paratexter som förord och noter, 
varför hela romanen är konstruerad kring olika synvinklar och berättarskikt som omger de 
två parallellt löpande historierna: kattens memoarer och kapellmästarens biografi. Vidare 
komplicerar Hoffmann bokens mönster ytterligare, i det att de dubbla fiktiva 
levnadsteckningarna till stora delar innehåller verkligt självbiografiskt material och talrika 
metatextuella hänsyftningar på Hoffmanns egen litterära produktion. 

Ett sådant intrikat ramverk tillät författaren också att lattja med genrerna, och inte minst 
med den tidens dominerande bildningsroman. Just den berättartraditionens syfte var, enligt 
Goethe, att skildra "mognaden till personlighet". Hoffmann var förstås fullt medveten om 
denna ädla poetik, varpå han spjuveraktigt, obevekligt och vanvördigt dekonstruerat 
densamma genom att låta den aristokratiska bildningsidén slå rot i en katts gestalt. Här är 
berättartraditionen från Laurence Sterne, Rabelais och Cervantes särskilt framträdande, och 
tydliggör dessutom det faktum att Hoffmann snarare såg sig som arvtagare till dessa tidlösa 
humorister än som företrädare för någon doktrinär romantisk strömning. Så utgör "Katten 
Murrs livsåskådningar" som helhet inte bara mer än summan av dess många delar, utan 
innebär också något "kvalitativt nytt", avslutar Steinecke. Därmed har Hoffmann också fått 
sin definitiva återupprättelse. 

 

 


