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1 Inledning  

”Nature never did betray the heart that loved her” Skriver William Wordsworth efter 

en dagsutflykt till klosterruinen Tintern Abbey i sällskap av sin syster Dorothy 

sommaren 1798.1 Frasen är hämtad ur dikten som bär samma namn som ruinen och 

ingår i diktsamlingen Lyrical Ballads som utkom senare samma år. Diktsamlingen 

skrev Wordsworth tillsammans med Samuel Taylor Coleridge och deras 

gemensamma verk räknas idag som upptakten till den engelska romantiska eran.2 

Genom deras nya poetiska sätt att i talspråk skildra människans enkla liv och 

förutsättningar i samspel med naturen kom de att bana väg för en ny litterär epok 

med en ny generation poeter, däribland John Keats. De romantiska författarna har 

ibland av vår samtid kallats för de första miljöaktivisterna och romantiken som epok 

uppstod i en tid av upplysning och industriell revolution.3 Som en reaktion mot 

människans alienation till naturen vände dessa diktare istället blicken mot vad som 

höll på att gå förlorat, människans relation och närhet till landskapet och naturen. 

         Idag, 200 år efter att Wordsworth, Coleridge och Keats verkade, kan vi se 

vilka effekter den industriella revolutionen och moderna tidsåldern medfört i form 

av miljöförstöringar, utarmandet av kultiverad jord och klimatförändringar. Ändå 

lever romantikernas arv vidare och människans dragning till naturen tycks kvarstå; 

vi köper sommarstugor på landet, åker på vandringsresor, inreder med tavlor 

föreställande dimbeslöjade grantoppar och odlar krukväxter på fönsterbrädet. Själva 

landskapet Wordsworth diktade om och gjorde till sitt hem, Lake District, är idag 

skyddat naturområde och besöks årligen av många turister. Oavsett modernisering 

och teknologiska framsteg verkar människor fortfarande ha ett starkt förhållande till 

naturen, en uppskattning och dragning som kanske inte förändrats så mycket på 200 

år?  

                                                      
1 Wordsworth, William, Poetical works: with introduction and notes,  New ed., Oxford 
University press, Oxford, 1969, s. 163. 
2 Och drog likt drömmar bort: Coleridge, Wordsworth och deras epok, Wahlström & 
Widstrand, Stockholm, 2000, s. 64.  
3 Bate, Jonathan, Romantic ecology: Wordsworth and the environmental tradition, 
Routledge, London, 1991, s. 3. 



 

2 
 

2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med följande uppsats är att undersöka hur relationen mellan människa och 

natur framställs samt hur naturen skildras av tre engelska romantiska diktare. Detta 

genom att analysera ett urval dikter av de tre poeterna Wordsworth, Coleridge och 

Keats. Att undersöka hur människans relation till naturen skildras inom litteraturen 

kan bidra till att synliggöra olika kulturella uppfattningar om naturen.4 Romantikens 

diktare har som sagt i senare litteraturforskning ibland kallats de första 

miljöaktivisterna och inom ekokritiken har deras dikter länge varit föremål för 

mycket undersökning.5 Ekokritiken, det litteraturvetenskapliga studiet av 

miljöskildringar inom litteraturen, har en mer eller mindre politisk ståndpunkt där 

syftet med studierna ska hjälpa till att blottlägga kulturella inställningar till naturen, 

inställningar som mer eller mindre lett fram till dagens klimatkris. Ekokritiken är 

således en relativt öppen disciplin med många olika inriktningar, det finns redan ett 

nära släktskap med ekologin av naturliga skäl eftersom båda fältens forskning berör 

miljöfrågor på olika vis.6 Här skulle också en annan tvärvetenskaplig potential 

finnas, genom ett skifte från ekologi till biologi. Även om de tre ovan nämnda 

romantiska poeternas verk länge varit föremål för ekokritiska studier finns det en 

aspekt som ännu förblivit relativt outforskad, nämligen den inom den 

naturvetenskapliga forskningen påstått medfödda samhörighet vi människor känner 

till naturen. Hypotesen om denna nedärvda samhörighetskänsla är i grunden av 

evolutionsbiologisk art och formulerades av biologen Edward O. Wilson som The 

biophilia hypothesis. Genom att undersöka hur relationen mellan människa och 

natur framställs samt hur naturen skildras i ett urval dikter med hjälp av denna 

hypotes hoppas jag kunna visa på nya ingångar till hur dessa verk kan läsas. 

Samtidigt kommer detta arbete i så fall demonstrera hur tvärvetenskaplig forskning 

av liknande slag kan berika den litteraturvetenskapliga forskningen och öka vår 

förståelse för hur vår relation till naturen kan, och bör se ut. Arbetet är därigenom 

också av teoriprövande art, eftersom jag kommer undersöka ifall det går att finna 

                                                      
4 Schulz, Sven Lars (Red.), Ekokritik: naturen i litteraturen: en antologi, CEMUS, Uppsala, 
2007, s. xii.  
5 Bate, Jonathan, Romantic ecology, s. 3. 
6 Garrard, Greg, Ecocriticism, 2. Ed., Routledge, London, 2012, s. 5.  



 

3 
 

belägg för denna hypotes i dikterna. Denna uppsats syftar således till att besvara 

frågan om hur människans relation till naturen skildras hos dessa tre engelska 

romantiska diktare och hur naturen återges i deras dikter. Styrker eller motsätter sig 

dikterna biophilia-hypotesen? Och delar de tre författarna en gemensam syn på 

naturen, eller skiljer de sig åt?  

3 Teori 

I följande avsnitt kommer jag redogöra för den teoretiska grund uppsatsen utgår 

ifrån och som analysen baserar sig på. De två teorierna som ligger till grund för 

detta arbete, ekokritiken och biophilia-hypotesen, delar en gemensam värdegrund 

vilket också kommer belysas.  

3.1 Ekokritik  
Ekokritikens etablering som litteraturteori brukar härledas till 1990-talet i och med 

antologin The ecocriticism reader, som Cheryll Glotfelty publicerade 1996 

tillsammans med Harold Fromm.7 Som teoretiskt forskningsfält är ekokritiken 

ganska brett, men gemensamt för all forskning som kan sägas ha en ekokritisk 

ansats är ett intresse för hur den fysiska miljön skildras inom litteraturen. Glotfeltys 

ofta citerade definition är kanske den minsta gemensamma nämnaren vi kan 

formulera då hon beskriver ekokritiken som ”… The study of the relationship 

between literature and the physical environment”.8 Att tala om den fysiska miljön är 

dock inte helt oproblematiskt, för vad ska vi räkna till den fysiska miljön? I detta 

arbete kommer jag främst att tala om naturen, vilket i sig är ett omdiskuterat 

begrepp. Naturen och det naturliga brukar oftast tillskrivas miljöer mer eller mindre 

opåverkade av människan. Ett exempel är hur man talar om kultiverad jord när det 

är mark som brukas av människor, kultur definieras därigenom som något skapat 

eller påverkat av människan. Genom ett sådant resonemang särskiljer man dock 

människan från naturen i sig, vilket leder till en av de stora forskningsfrågorna inom 

ekokritiken som handlar om perspektiv. Skildrar litteraturen ett 
                                                      
7 Schulz, s. xi. 
8 Glotfelty, Cheryll & Fromm, Harold (red.), The ecocriticism reader: landmarks in literary 
ecology, univ. of Georgia Press, Athens, 1996, s. xviii.  
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människodominerande perspektiv där människan särskiljer sig från resten av sin 

fysiska omgivning eller är hon en likställd del av den? Dessa två olika 

förhållningsätt i relationen mellan människa och miljö brukar kallas 

antropocentriskt respektive ekocentriskt perspektiv.  

         Många ekokritiker anser att forskningsfältet har till sin främsta uppgift att 

undersöka vilka kulturella värderingar som lett oss fram till dagens klimatkris.9 

Glotfelty menar att miljöförstöringar är en biprodukt av kulturen, men också att vi 

genom att blottlägga våra förhållningssätt till miljön kan möjliggöra en mer hållbar 

relation till den.10  

         Ekokritiken som forskningsfält är idag som sagt relativt brett och rymmer så 

väl postmodernistiska som dekonstruktivistiska ansatser. Timothy Clark kritiserar i 

boken Ecocriticism on the edge exempelvis ekokritikens grundidé att modern 

miljöförstöring kan stoppas genom ökad förståelse för bakomliggande kulturella 

faktorer.11 Clark menar att vår moderna tidsålder sätter nya krav på oss människor, 

att vi för första gången måste se oss själva som en enhet, en art, och vilken inverkan 

vi har på jorden som helhet, något som aldrig tidigare skett.12 Ekokritikens politiska 

ansats att det går att påverka miljöförstöring genom att förändra kulturen förutsätter 

redan implicit att det finns en kultur som kan påverka alla människor. Vidare 

dekonstruerar Clark också allmänna uppfattningar och uttryck som ”save the earth” 

och menar att det skapar en fel syn på vad miljöaktivism och klimatförstöring 

handlar om. Att det leder till en misstolkning om att jorden ska räddas, när det 

snarare är mänsklighetens överlevnad som åsyftas, inte planeten som sådan.13 

3.1.1 Troper 

Att synliggöra olika kulturellt konstruerade uppfattningar av naturen inom 

litteraturen är således en viktig funktion ekokritiken syftar till. Ekokritisk forskning 

har därför till stor del undersökt hur olika troper, konstruerade stilfigurer av naturen, 

                                                      
9 Clark, Timothy, Ecocriticism on the edge: the Anthropocene as a threshold concept, 
Bloomsbury, London, 2015, s. 17. 
10 Glotfelty, s. xxi.  
11 Clark, s. 20.  
12 Clark, s.16.  
13 Clark, s. 37.  
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skildras och i vilka syften.14 Två av dessa troper är pastoralen och vildmarken. Greg 

Garrard beskriver hur pastoralen ofta använts som modell för bilden av människa 

och natur i harmoni. Den har även kritiserats för att skildra människan som naturens 

utvalde herre.15  Om pastoralen skildrar harmonin när människan kan kontrollera 

naturen utan att förstöra den utmärks tropen vildmark (wilderness) av dess avsaknad 

av människan. Vildmarken är storslagen och symboliserar så väl frihet som 

människans maktlöshet. Denna fascination och fruktan skildras ofta inom romantisk 

diktning där poeten ensam upplever vildmarkens sublima krafter.16  

         Dessa båda troper lyfts fram inom ekokritiken och återfinns ofta inom den 

romantiska diktningen.  

3.2 Biophilia-hypotesen 
Biophilia-hypotesen formulerades under 1980- talet av den amerikanska 

biologiprofessorn Edward O. Wilson. Hypotesen föreslår att människan har en 

biologiskt nedärvd dragning till naturen och olika livsprocesser. Wilson definierar 

biophilia som ” …The innate tendency to focus on life and lifelike processes.”17 

Denna dragning gör att vi människor alltid har ett utforskande förhållningssätt till 

naturen som får oss att vilja förstå mer, därigenom får vi också kunskap som gör att 

vi sätter större värde till oss själva i den grad vi förstår och värdesätter naturen.18 

Biophilia-hypotesen har hittills fått störst genomslag inom olika grenar av 

psykologin, där man exempelvis undersöker på vilka vis djur och natur har en 

positiv inverkan på människor inom vård- och omsorg. Hypotesen förklarar således 

inte bara människans uppskattning av naturen, utan baserar sig på uppfattningen att 

människan är beroende av naturen för psykisk och fysisk hälsa.19 

         Wilson förklarar hur detta band vi människor har till naturen uppkommit 

genom evolutionsbiologi. Den moderna människans hjärna utvecklades under vår 

                                                      
14 Garrard, s.8.  
15 Garrard, s. 37 ff.  
16 Garrard, s. 66 ff.  
17 Wilson, Edward Osborne, Biophilia, Cambridge, Harvard University Press, Cambridge, 
Mass., 1984, s. 1. 
18 Wilson, Biophilia, s. 2.  
19   Kellert, Stephen R. The biological basis for human values of nature. I The Biophilia 
hypothesis, Stephen R Kellert and Edward Osborne Wilson (red.), 42-69. Island Press, 
Washington, D.C., 1993,  s. 20.  
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tid i jägar- och samlarsamhällen, en tid då kännedom om den naturliga omgivningen 

var livsviktig för artens överlevnad. I darwinistisk anda var det, ytterst förenklat, de 

människor som bäst undersökte och förstod sig på naturen som kunde säkra sin 

fortlevnad.20 I våra dagar utgör den urbaniserade tidsåldern bara ett ögonblick ur 

människans evolutionära historia och mycket tyder därför på att våra hjärnor inte 

förändrats nämnvärt sedan vi levde av och med naturen.21 Biophilia-hypotesen är 

således inte en isolerad känsla av välbefinnande av att vistas i naturen, den bör 

snarare ses som en finkalibrerad verktygslåda för hur vi reagerar och förhåller oss 

till fysiska miljöer och andra levande organismer.22 Wilson har utvecklat 

förklaringar till varför vissa miljöer tilltalar människan medan andra upplevs som 

hotfulla eller fascinerande. Enkelt uttryckt dras vi, enligt Wilson, till saker som för 

våra förfäder signalerade goda habitat (boplatser), föda och möjlighet till skydd. 

Han menar också att hypotesen bekräftas av människans medfödda rädsla eller 

fascination för ormar. Det faktum att människor i större utsträckning har en fobi för 

ormar än för moderna, mer reella faror så som vapen eller bilar stödjer biophilia-

hypotesen enligt Wilson.23 Han ger även exempel på hur denna nedärvda 

verktygslåda, som speglar våra förfäders preferenser, tar sig uttryck hos moderna 

människor: ”… The wealthy will continue to seek dwellings on prominences above 

water amidst parkland, and urban dwellers will go on dreaming of snakes for 

reasons they cannot explain.” 24  

Hypotesen berör också forskningsfältet fylogenetik, som undersöker alla 

organismers släktskap, vilket Wilson återkommer till i Biophilia för att förklara hur 

människan är en del av ett större system, inte en utbruten enhet.25 

         Biophilia-hypotesen erbjuder således en helt ny ingång till mänskliga 

preferenser och kulturskapande, något som också i så fall kunde vara intressant ur 

ett ekokritiskt perspektiv. Wilson uppmanar själv till tvärvetenskaplig forskning för 

att undersöka biophilia-hypotesens anspråk inom olika vetenskaper, samt ser detta 
                                                      
20 Kellert, s. 42.  
21 Wilson, Edward Osborne. Biophilia and the conservation ethic. I The biophilia hypothesis, 
Stephen R Kellert and Edward Osborne Wilson (red.), 31-41. Island press, Washington, 
D.C., 1993, s. 32.  
22 Kellert, s. 42 ff.  
23 Wilson, The biophilia hypothesis, s. 33.  
24 Wilson, The biophilia hypothesis, s. 32.  
25 Wilson, Biophilia , s. 130   
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som något angeläget eftersom tesen kan styrka människors behov av biologisk 

mångfald och en hållbar relation till miljön:  

The manifold ways by which human beings are tied to the reminder of life are very poorly understood, 
crying for new scientific inquiry and a boldness of aesthetic interpretation […] The search is rendered 
more urgent by the rapid disappearance of the living part of that environment, creating a need not only 
for a better understanding of human nature but for a more powerful and intellectually convincing 
environmental ethic based upon it”.26  

 Det är här Wilsons och Glotfeltys perspektiv möts. De har båda banat väg för en 

miljömedveten forskningsgren i syftet att finna kunskap om människans relation till 

naturen. Glotfelty uppmanar och intresserar sig även, liksom Wilson, för 

tvärvetenskapliga aspekter då hon ställer följande frågor i förordet till The 

Ecocriticism reader: ”What bearing might the science of ecology have on literary 

studies? How is science itself open to literary analysis?”27 

         Även om Wilson har en naturvetenskaplig utgångspunkt och därmed en annan 

epistemologisk bakgrund är inte syftet i detta arbete att finna belägg som kan kallas 

sanningar för huruvida biophilia-hypotesen stämmer eller ej. Begreppet ”hypotes” 

används knappast inom humaniora och innebär inom naturvetenskaperna en tes om 

hur något förhåller sig, som sedan testas vid upprepade tillfällen för att finna 

lagbundenheter som således kan bekräfta en teori.28 Målet här är inte att finna några 

lagbundenheter, utan att med hjälp av biophilia-hypotesen skapa nya läsningar och 

möjliga ingångar till miljöskildringar inom litteraturen. På samma vis som ekologi 

idag redan berikar ekokritiken undersöks här snarare biophilia-hypotesens 

möjligheter att fungera som en litteraturvetenskaplig teori. Samtidigt skulle vidare 

användning av hypotesen inom humaniora ändå kunna stödja och främja Wilsons 

uppmaning att undersöka hur människors relation till naturen ser ut och hur vi 

interagerar med vår omgivning. På samma vis som ekokritikens utgångspunkt vilar 

på antagandet att det finns kulturella strukturer som i stor utsträckning avgör hur 

människor som grupp interagerar och reagerar på sin fysiska miljö utgår biophilia-

hypotesen från att det finns gemensamma mänskliga preferenser som avgör hur vi 

ser på naturen. Skillnaden är att ekokritiken inte använder begreppet hypotes om sitt 
                                                      
26 Wilson, The biophilia hypothesis, s. 40.  
27 Glotfelty, s. xix.  
28 Bergsten, Staffan (red.), Litteraturvetenskap: En inledning,2., [rev. Och utök.] uppl., 
Studentlitteratur, Lund, 2002, s. 14.  
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antagande, samt att man härleder dessa strukturer till kulturen, inte mänsklig 

biologi. Men Wilsons arvsbiologiska förklaring är inte så främmande som vid första 

anblicken. Det må vara, enligt Wilson, gener som skapar förutsättningarna för vissa 

beteenden, men beteendena som sådana är i stor utsträckning inlärda.29 Wilsons 

inlärda beteenden är ekokritikens kulturella strukturer, båda inlärda hos människor 

och utlärda generation efter generation, på ett omedvetet plan. Både biophilia-

hypotesen och ekokritiken syftar till att åskådliggöra dessa så att vi människor kan 

förstå vår relation till vår omvärld bättre.  

4 Tidigare forskning  

De engelska romantikernas diktning har varit föremål för litteraturkritik och 

forskning i 200 år, från deras samtid fram till våra dagar. Det går därför inte, och är 

heller inte nödvändigt, att återge den i sin helhet här. Jag kommer dock i korthet 

visa på hur den romantiska litteraturforskningen gått från en marxistisk till en 

ekokritisk läsning. Med forskningsområdets omfattning i åtanke är urvalet i denna 

presentation avgränsat till vad som är representativt för området i stora drag och 

som berör just denna studie. Efteråt följer en presentation av två exempel på hur 

biophilia-hypotesen använts som litteraturvetenskaplig teori och hur detta arbete 

förhåller sig till den tidigare forskningen. Dessa exempel är för övrigt två av väldigt 

få litteraturstudier där hypotesen tillämpats.  

4.1 Romantikerna och ekokritiken  
Jonathan Bate beskriver i sin bok Romantic ecology hur tidigare forskning om 

romantiken centrerats kring en marxistisk läsning.30 Under nittonhundrasjuttio- och 

åttiotalen kritiserades Wordsworth för att ha blundat för klassförhållanden, bönders 

livegenskap och att ha ägnat sig åt att försköna och mörka verkligheten i sitt älskade 

Lake District.31 Att kräva av romantikerna att agera realistiska författare är inte 

adekvat menar dock Bate, då han istället förespråkar ett skifte från den politiskt röda 

läsningen till en grön läsning av Wordsworth:” This book is dedicated to the 
                                                      
29 Wilson, The biophilia hypothesis, s. 33.  
30 Bate, Jonathan, Romantic ecology, s. 3. 
31 Bate, Romantic ecology, s. 5.  



 

9 
 

proposition that the way in which William Wordsworth sought to enable his readers 

better to enjoy or endure life was by teaching them to look at and dwell in the 

natural world”.32 Bates formulering påminner mycket om Wilsons sätt att beskriva 

människan som en del av naturen, sökande nya habitat och förundras över den 

fysiska världens myriad av liv. Mycket forskning om romantikerna har också kretsat 

kring fantasin, där naturen snarare utgjort en katalysator för poetens inre känsloliv. 

Bate menar dock att det vore att tillskriva naturen en sekundär funktion i diktningen 

och att litteraturvetenskaplig forskning ska fokusera på den romantiska diktningen 

som just naturlyrik samt poetens relation till naturen.  

         Eftersom ekokritik som teori är mångfacetterad har också andra samtida 

tolkningar av den engelska romantiska diktningen gjorts, ibland med helt andra 

slutsatser. Ett exempel på detta är hur Timothy Clark kritiserar Bates tolkning av 

Keats dikt ”To Autumn”. Clark menar att Bates beskrivning av dikten som en 

ekocentrisk återgivning av naturens kretslopp är en idealiserad tolkning.33 Clark 

argumenterar istället för att diktens naturelement enbart fungerar som en kuliss för 

mänskligt liv och att bilden Keats förmedlar av naturens rytm är tröstande men 

illusorisk.34 Clarks kritik riktas främst mot Bates tolkning av dikten, inte dikten som 

sådan, vilket ger en inblick i hur olika forskare inom samma litteraturteori kan dra 

väldigt olika slutsatser trots att de tolkar samma dikt. Clark ser ”To autumn” som en 

manifestation av ett antropocentriskt perspektiv med människan i fokus, när Bate 

argumenterar för Keats skildring av en ekologisk natur i harmoni.  

4.2 Biophilia-hypotesen i litteraturforskningen  
I båda artiklarna som kommer att presenteras här har biophilia-hypotesen varit det 

teoretiska utgångsperspektivet. Gemensamt för studierna är också att de båda 

undersöker texter som kan kallas dokumentära av något slag. De utgår alltså varken 

från skönlitterära verk eller dikter, som denna uppsats gör. Trots att båda artiklarna 

delar teoretiskt perspektiv använder sig forskarna av biophilia-hypotesen på lite 

olika vis.  

         I artikeln Biophilia in Thoreau’s Walden undersöker Judith P. Saunders hur 

                                                      
32 Bate, Romantic ecology s. 4.  
33 Clark, s. 43.  
34 Clark, s. 43.  
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Henry David Thoreaus skildringar av sitt liv i skogen ett år i boken Walden kan 

läsas ur ett evolutionsbiologiskt perspektiv.35 Saunders menar att Biophilia-

hypotesen kan skänka nya förklaringar till Thoreaus upptagenhet och känsla av 

samhörighet till allt levande och därigenom även förklara motivationen bakom 

dennes politiska åsikter. I artikeln använder sig Saunders av rubriker som ”Habitat 

selection” och ”Nature’s mysteries” för att dra slutsatsen att Thoreaus bok punkt för 

punkt speglar samma värden som Wilson formulerat.36 Saunders analys är intressant 

eftersom hon genomgående visar exempel på hur Thoreau följer det 

beteendemönster Wilson förutsett som förinlärda, när han hänger sig åt naturen. 

Saunders intresse för hur Thoreaus handlingar överensstämmer med Wilson blir 

tydliga då hon exempelvis skriver: ”Thoreau offers numerous descriptions of the 

place he chooses for his ”experiment of living,” evidence that it contains critical 

elements of the optimal ancestral habitat…”37 Det är med andra ord ett relativt rakt 

förhållningssätt till hur man kan undersöka Biophilia-hypotesens bäring inom 

litteraturvetenskapen, samtidigt som hypotesen i sig skänker nya dimensioner till 

litteraturforskningen. Thoreau och Walden har länge utgjort intresse för amerikansk 

ekokritisk forskning men Saunders påpekar att man ännu inte tagit steget vidare till 

att anlägga denna sortens tvärvetenskapliga perspektiv tidigare.38 

         I sin artikel Re- reading nature and otherness in Chateaubriand’s Voyage en 

amerique: A case for the Biophilia effect använder Annie K Smart sig av hypotesen 

på ett något annorlunda vis än Saunders. När Smart tar sig an Chateaubriands mer 

eller mindre osanna naturskildringar av Nordamerika i dagboksform använder hon 

sig av biophilia-hypotesen för att förklara författarens dragning till denna för 

européerna outforskade vildmark.39 Där tidigare forskning fokuserat på distansen 

mellan författaren och naturen och hur denna natur exotifieras, använder Smart sig 

av Biophilia-hypotesen för att visa hur Chateaubriands dragning, fascination och 

upplevelse av det sublima i själva verket är en inneboende önskan att minska 

                                                      
35 Saunders, Judith P. Biophilia in Thoreau’s Walden. South atlantic review. Vol. 79. 1-2 
(2014): 1-24.  
36 Saunders, s. 18.  
37 Saunders, s. 2.  
38 Saunders, s. 1.  
39 Smart, Annie K. Re- reading Chateaubriands Voyage en amérique: A case for the 
Biophilia effect. Studies in eighteenth- century culture. Vol. 42 (2013): 123- 145.  



 

11 
 

avståndet mellan sig själv och naturen.40 Smart ser Biophilia-hypotesens kapacitet 

att erbjuda en mer biocentrisk tolkning av textens naturskildringar då hon 

skriver:”My interpretation foregrounds not the drama of human otherness- the 

conflict between the European colonizer and the exotic colonized- but rather 

biophilia, the celebration of natural diversity, and the positive effect of natural 

otherness on the individual”.41 Smart fokuserar till skillnad från Saunders mer på de 

mentala effekter diktjaget upplever i kontakten med naturen.  

         Baserat på denna tidigare forskning kommer jag att undersöka både yttre 

miljöskildringar samt de effekter som dessa har på diktjaget.  

5 Metod, material och urval  

William Wordsworth, John Keats och Samuel Taylor Coleridge var tre av de mest 

framstående författarna under den engelska romantiska eran. Wordsworth och 

Coleridge kallas ibland för den första generationen romantiker och deras 

gemensamma verk Lyrical Ballads brukar räknas som startskottet för den 

romantiska poesin i Storbritannien.42 Till den yngre generationen hör Keats, vars 

popularitet ökat med åren från att ha fått relativt sval respons från sin samtid till 

dagens självklara ställning som en av romantikens viktigaste poeter.43 Med arbetets 

omfång i åtanke har dock ett urval och därmed vissa avgränsningar gjorts. Andra 

framstående författarskap som Percy Bysshe Shelley, Mary Shelley, Lord Byron och 

John Clare skulle säkerligen vara intressanta att analysera i framtida biophilia-

forskning. Ansatsen är dock inte att här uttömmande analysera hela epoken som 

sådan, utan snarare undersöka hypotesens bäring inom litteraturvetenskapen för att 

utforska naturskildringar och relationen mellan natur och människa. Då den 

engelska romantiska diktningen är rik på naturskildringar, utforskande vad gäller 

människans relation till naturen och skapades i en kontext där direkta känslor stod i 

                                                      
40 Smart, s. 125.  
41 Smart, s. 126.  
42 Och drog likt drömmar bort, s. 64.  
43 En katedral av färgat glas: Shelley, Byron, Keats och deras epok, Gedin, Stockholm, 
1997.  
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fokus anser jag den vara en bra utgångspunkt för att undersöka biophilia-hypotesen 

inom litteraturen.   

I följande avsnitt kommer jag att analysera två dikter av respektive författare utifrån 

biophilia-hypotesen som ekokritisk teori. Dikterna analyseras för sig och bifogas i 

sin helhet som bilagor. Jag kommer att undersöka hur relationen mellan människa 

och natur återges genom att analysera antropocentriska respektive ekocentriska 

aspekter av dikterna. För att studera hur naturen skildras kommer också troperna 

vildmark och pastoral uppmärksammas, då de som tidigare nämnts är typiskt 

återkommande motiv inom romantisk diktning. För att synliggöra biophilia-aspekter 

i dikterna kommer både de yttre miljöbeskrivningarna samt dess effekter på 

diktjagets inre känslor att undersökas. Genom att analysera vilken typ av miljö som 

beskrivs och hur den upplevs av samt inverkar på diktjaget kan biophilia-hypotesen 

som teoretisk utgångspunkt belysa relationen mellan människa och natur.  

Tidigare forskning har generellt hanterat diktjagen som poeterna själva. Detta då 

dikternas uppkomst ofta kunnat härledas till exempelvis dagboksanteckningar eller 

återfunnits i korrespondens.44 Jag kommer undvika att göra detta explicit, eftersom 

analysen är en textorienterad, inte biografisk sådan. Det blir också lättare för läsaren 

att förstå om det är diktjaget eller författaren som åsyftas i analysen. Författaren 

nämns ibland när själva formen eller teman diskuteras för att exempelvis belysa 

skillnader mellan de olika dikterna då det är relevant i själva textanalysen.  

6 Analys 

6.1 William Wordsworth 

6.1.1 I Wandered Lonely as a Cloud  

Denna dikt, kanske mer känd som “Påskliljorna” är en av Wordsworths mest 

populära dikter. Den består av fyra strofer och skrevs 1804 men gavs ut 1807. 

Dikten handlar om hur diktjaget av en slump träffar på en mängd påskliljor under en 
                                                      
44 Se exempelvis Gunnar Hardings trilogi över de engelska romantikerna som inleds med En 
katedral av färgat glas: Shelley, Byron, Keats och deras epok.   
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ensam vandring i naturen. Synen av de dansande och böljande blommorna skänker 

vandraren en stor glädje. Hänförd, fylld av lycka, står han länge och blickar på detta 

hav av påskliljor, utan att då veta vilket bestående intryck dessa gyllene blommor 

kommer göra på honom. I den sista strofen berättar så diktjaget om hur han vid 

blotta minnet långt senare kan fyllas av samma glädje som vid den dagen han först 

såg påskliljorna.   

         Genom att uppleva naturen återgiven ur diktjagets perspektiv får läsaren en 

inblick i dennes känsloliv. Ett fält med påskliljor en blåsig dag, som skildras i 

dikten, skulle kunna skildras på många vis, men här står det känslomässiga intrycket 

av påskliljorna i diktens fokus. Tidigare forskning om romantikens diktning har 

menat att naturen i huvudsak fungerat som en katalysator för poetens fantasi.45 

Ansatsen i denna analys är istället att poetens, eller diktjagets, fantasi och inre 

känslor istället erbjuder en inblick i en människas spontana reaktion på sin 

omgivning och identifiering med den.  

         ”I wandered lonely as a cloud” börjar med att diktjaget beskriver sig själv, 

ensam och vandrandes som ett moln.46  Redan i öppningsmeningen koppas 

människa och natur ihop. På samma sätt som människan liknas vid ett moln sker det 

omvända i den första strofens sista rad och vidare i strof två och tre i de 

förmänskligande beskrivningarna av påskliljorna. De dansar, nickar sina huvuden 

och är glada.47 Från att diktjaget beskrivit sig som ensam erfars denne av en spontan 

glädje i mötet med blommorna: ”…A poet could not but be gay / In such a jocund 

company”.48 Diktjaget känner sig inte längre ensam, utan beskriver blommorna som 

sitt sällskap. Vandraren är lik ett moln, blommorna förmänskligade och tillsammans 

möts de. På samma vis som Smart läser Chateaubriands intresse och uppskattning 

av andra levande organismer som biophilia i dennes reseskildringar kan 

Wordsworths beskrivning av diktjagets glädje och tillgivenhet för påskliljorna läsas 

på samma vis. Smart skriver: “… we do see a similar biophila effect, namely, an 

attention to natural otherness that leads to a feeling of connectedness and a 

                                                      
45 Bate, Romantic ecology, s. 3. 
46 Wordsworth, s. 149.  
47 Wordsworth, s. 149.  
48 Wordsworth, s. 149. 
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reflection on the human experience.” 49   

         I diktens sista strof berättar diktjaget hur bilden av påskliljorna spelar för 

dennes inre öga i minnet och medför samma glädje som vid anblicken av dem första 

gången. Föreningen mellan människa och natur sker således inte bara i ögonblicket 

utan även om igen i minnet: ”And then my heart with pleasure fills, / And dances 

with the daffodils.”50 

         Wordsworth skrev dikten utifrån minnet av en vandring i Lake District, ett 

område där han bodde och som han skrivit både dikter och resehandböcker om.51 

Men oavsett ifall landskapet i dikten är hämtat direkt ifrån verklighetens Lake 

District eller en justerad återgivning, bör det belysas i denna analys. Det finns enligt 

Wilson en viss typ av landskap som människor tenderar att dras till mer än andra 

och karaktäriseras främst av tre aspekter. Dels det öppna landskapet med lite träd, 

dels åsar eller klipputsprång samt någon form av vatten:”Put these three elements 

together: it seems that whenever people are given a free choice, they move to open 

tree-studded land on prominences overlooking water.”52 Landskapet i ”I wandered 

lonely as a cloud” innehåller samtliga element, med sjön som glittrar ikapp med 

påskliljorna, träd och kullar. Vissa av Wordsworths lantliga dikter har av kritiska 

röster kallats för ”pastoral kitsch”53, men det antropocentriska, vykortsvackra 

landskapet som målas upp i dikten kanske också kan vara orsaken till att den har 

förblivit, ja faktiskt ökat, i popularitet under 200 år. Om det skulle finnas en sådan 

sak som allmänmänskliga estetiska preferenser vad gäller landskap är det heller inte 

alltför vågat att tro att läsaren, liksom diktjaget i sista strofen, kan erhålla en 

retroaktiv upplevelse av biophilia genom diktens miljöskildringar.   

6.1.2 Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey, on Revisiting the 

Banks of the Wye during a Tour, July 13, 1798 

Som den långa titeln talar om utspelar sig dikten vid klosterruinen Tintern Abbey en 

julidag 1798. Dikten, som oftast i korthet enbart kallas ”Tintern Abbey” ingår i 

Lyrical Ballads och innehåller landskapsskildringar typiska för romantiken. Den 

                                                      
49 Smart, s. 134.  
50 Wordsworth, s. 149.  
51 Bate, Jonathan, The song of the Earth, Picador, London, 2000, s. 128. 
52 Wilson, Biophilia, s. 110.  
53 Garrard, s. 45.  
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slående storslagenheten i naturen skildras genomgående, även om diktjagets tankar 

ges stort utrymme. Med sina fem strofer, med varierande antal rader, berättar 

diktjaget om hur denne besökt platsen fem år tidigare och nu äntligen återvänt i 

sällskap av sin syster. Vildmarkstropen finns där, med det sublima landskapet i form 

av höga berg vars springvatten forsar och klippor som sträcker sig mot skyn.54 Den 

hänförelse diktjaget erfor vid första besöket av platsen återberättas och 

Wordsworths beskrivning är allt annat än en lugn, kontemplativ uppskattning av ett 

vackert landskap: ”For nature then / […] To me was all in all. – I cannot paint / 

What then i was. The sounding cataract / Haunted me like a passion: the tall rock, / 

The mountain, and the deep and gloomy wood, / Their colours and their forms, 

where then to me / An appetite; a feeling and a love… ”55 Den rörelse diktjaget 

upplever visar på en fascination för naturen så väl som en direkt uttryckt kärlek till 

den, vilket kan beskrivas som en biophilia-effekt.56 Diktjagets sinnesrörelse hade 

kunnat beskrivas som en romantisk bild av den sublima naturens utövning på 

poetens fantasi, en antropocentrisk vildmarkstrop.  Men om man istället läser ovan 

citerade beskrivning av diktjagets känsloreaktion som ett utslag av biophilia 

förändras tolkningen avsevärt. Istället för en stilistisk bild av den ensamma 

vandraren i dimhavet framträder istället människans spontana känslointryck i mötet 

med naturen, en förening som skiftar över till ett ekocentriskt perspektiv där 

Wordsworth visar vilken inverkan naturen har på människan, inte tvärt om.  

         Liksom i Wordsworths dikt ”Påskliljorna” är det minnet av naturen som 

återkommande får fungera läkande och vara en källa för glädje i mer urbana miljöer:  

These beauteous forms, / Through a long absence, have not been to me / As is 
a landscape to a blind man’s eye: / But oft in lonely rooms, and ’mid the din / 
Of towns and cities, I have owed to them, / In hours of weariness, sensations 
sweet, / Felt in the blood, and felt along the heart; / And passing even into my 
purer mind, / With tranquil restoration:- Feelings too / Of unremembered 
pleasure…57     

                                                      
54 Wordsworth, s. 163.  
55 Wordsworth, s. 164.  
56 Smart använder detta begrepp genomgående i Re- reading Chateaubriands Voyage en 
amérique: A case for the Biophilia effect. 
57 Wordsworth, s. 164.  
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Den ständigt pockande naturen i Wordsworths dikter skapar på så vis en 

genomgående länk mellan människa och natur, oavsett avstånd och 

moderniseringar. Detta antyder också vilket behov människan har av naturen och av 

en biologisk mångfald.  

         Vid det andra besöket verkar diktjaget till en början besviken, då denne inte 

drabbas av samma rörelse av platsen som vid första besöket. Men istället upplever 

diktjaget nu, fem år äldre, istället en närvaro i naturen som han inte upplevt förut:  

… And I have felt / A presence that disturbs me with the joy / Of elevated 
thoughts; a sense sublime / Of something far more deeply interfused, / Whose 
dwelling is the light of setting suns, / And the round ocean and the living air, / 
And the blue sky and in the mind of man: / A motion and a spirit, that impels / 
All thinking things, all objects of all thought, / And rolls through all things. 
Therefore am I still / A lover of the meadows and the woods / And mountains; 
and of all that we behold / From this green earth…”58  

Är det en gud eller en panteistisk natur som utgör närvaron? Eller är diktjagets 

känsla av en närvaro snarare upplevelsen av allt annat levande som denne själv är en 

del av? En viktig aspekt av biophilia-hypotesen är fylogenetik, studiet av alla 

organismers släktskap. Saunders tar upp just fylogenetik som en förklaring till hur 

Thoreau uttrycker en känsla av gemenskap med och närvaro i naturen.59 På samma 

vis som Thoreau förmänskligar växter och djur i ett sätt att identifiera sig själv med 

sin omgivning kan Wordsworths diktjag uppleva denna känsla av evolutionärt 

släktskap och gemenskap som en närvaro.    

6.2 Samuel Taylor Coleridge  

6.2.1 This Lime–tree Bower my Prison  

Uppkomsten av denna dikt sommaren 1797 ska ha föranletts av en händelse som 

fick Coleridge att sedan skriva om den till sin vän Charles Lamb, som också nämns 

vid förnamn i dikten. De båda vännerna skulle, i sällskap av några andra bege sig ut 

på en dagsvandring. Men då Coleridge råkar ut för en olycka tvingas denne stanna 

hemma medan de andra ger sig av utan honom.60 Även om dikten här inte 

                                                      
58 Wordsworth, s. 164.  
59 Saunders, s. 9 
60 Och drog likt drömmar bort, s. 47.  
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analyseras utifrån biografiska fakta kan denna bakgrundshistoria bidra med en 

förståelse för handlingen i själva dikten. Dikten i sig brukar ofta presenteras i just 

detta sammanhang och jag nämner det därför även här.  

         ”This lime-tree bower my prison” är skriven på blankvers och består av 76 

rader. Diktjagets blick styr tydligt vilken natur som skildras i dikten, faktum är att 

de naturskildringar som återfinns i dikten till största del är i diktjagets fantasi och 

minne. Dikten börjar således med att diktjaget sitter i en lindberså efter att ha tagit 

farväl av sina vänner som ska ut och vandra, han kan inte följa med. Till en början 

är han väldigt besviken över att missa chansen att få uppleva det landskap som 

vännerna ska få se, det är naturen diktjaget sörjer snarare än sällskapet. Så börjar 

han istället erinra sig den väg sällskapet kommer att ta och fantiserar vidare om alla 

olika vyer som de kommer att mötas av. På detta vis levandegörs diktens starkaste 

naturskildringar för diktjaget och läsaren. Lindbersån blir inte bara en fysisk 

inneslutning av diktjaget utan platsen som sådan blir en ram för naturskildringarna 

på en annan plats- på riktigt och i fantasin. Trots att det är en dagdröm är 

detaljrikedomen påtaglig:  

…That branchless ash, / Unsunn’d and damp, whose few poor yellow leaves / 
Ne’er tremble in the gale, yet tremble still, / Fann’d by the Water- fall! and 
there my friends / Behold the dark green file of long lank weeds, / That all at 
once (a most fantastic sight!) / Still nod and drip beneath the dripping edge / Of 
still blue clay- stone.61 / 

 
Den uppmärksamhet som diktjaget fäster vid detaljer i naturen är slående för 

Wilsons beskrivning av människans dragning till allt annat levande runt omkring 

sig.62 På samma vis som Saunders observerar hur Thoreau in i minsta detalj 

fokuserar på sin naturliga omgivning och dennes glädje däri är ett utslag för 

biophilia, skriver Coleridge fram en biophilia-upplevelse hos diktjaget.63  

         Efter att ha upplevt naturen i minnet sker ett tydligt humörskifte hos diktjaget, 

från besvikelse till glädje. Diktjaget själv beskriver hur tanken på att Charles ska få 

uppleva naturen även gör honom lycklig, men redan innan Charles nämns har detta 

                                                      
61 Coleridge, Samuel Taylor, The portable Coleridge, Penguin, Harmondsworth, 
1977[1950],   s. 76.  
62 Kellert, s. 20.  
63 Saunders, s. 6.  
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skifte ägt rum. Tonen i dikten blir annorlunda vid begrundandet av naturen, som 

citeras ovan. På detta vis utövar minnet av naturen sin positiva effekt på diktjaget 

och gör det möjligt för honom att kunna glädjas åt sin vän.  

         Liksom i Wordsworths ”Tintern Abbey” står staden som kontrast till naturen i 

Coleridges dikt. Staden är en plats där Charles plågats och mått dåligt, men diktjaget 

är övertygad om att denne kommer må mycket bättre i naturen, ute på vandring. 

Som ett instick i frodiga landskapsskildringar kommer en passage där Charles liv i 

staden beskrivs: ”… For thou hast pined / And hunger’d after nature, many a year, / 

In the great city pent, winning thy way / With sad yet patient soul, through evil and 

pain / And strange calamity!”64 Denna del står i tydlig kontrast till resten av dikten 

och markerar människans olycka i staden, samt diktjagets övertygelse att Charles 

kommer att må bättre ute i naturen. Den tålmodiga längtan till naturen beskrivs som 

något grundläggande, nästan primitivt i form av en hunger. Detta påminner också 

om det unga diktjaget i ”Tintern Abbey” som drivs av till synes kraftfulla instinkter 

ut i naturen.65  

         I slutet av ”This lime-tree bower my prison” återvänder diktjaget från sina 

fantasier till lindbersån igen, med en ny insikt. Naturen finns överallt, även där han 

sitter fången:  

A delight / Comes sudden to my heart, and I am glad / As i myself were there! 
Nor in this bower, / This little lime- tree bower, have i not mark’d / Much that 
has sooth’d me. Pale beneath the blaze / Hung the transparent foliage; and I 
watch’d / Some broad and sunny leaf, and lov’d to see / The shadow of the leaf 
and stem above / Dappling its sunshine!66 / 

 
På det vis Coleridge bygger upp dikten skildras därmed dels två olika landskap men 

också två olika scenarion hur människan reagerar på naturen. Diktjaget längtar till 

den överväldigande naturen, det storslagna och sublima, som är så typisk för 

romantisk diktning. 67 Liksom Wilson beskriver hur människans undersökande 

förhållningssätt till naturen drivs av en ständig nyfikenhet och strävan att upptäcka, 

blir diktjagets upplevelse av sig själv som fången ett tecken på hur en utebliven 

                                                      
64 Coleridge, s. 77.  
65 Wordsworth, s. 164. 
66 Coleridge, s. 77 f.  
67 Garrard, s. 71. 
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naturupplevelse kan ha en negativ inverkan.68 Det framgår som tidigare nämnt att 

det är den uteblivna naturupplevelsen, snarare än vännernas sällskap, som är den 

största olyckan. Men efter att ha erinrat sig det storslagna landskapet kan denne 

sedan förundrat konstatera att naturen finns runtomkring honom och att det lilla 

rymmer samma förmåga att ge glädje. Även om det är den mänskliga blicken i 

Coleridges diktning som styr vilket landskap som återges blir det också väldigt 

tydligt vilken inverkan naturen har på människan. Charles lider i den urbana miljön 

och längtar till naturen, som även utgör det självklara botemedlet. Diktjaget längtar 

olyckligt efter att få utforska vida landskap men finner också tröst i naturen som 

finns till hands. Det kan tyckas som en ytterst antropocentrisk skildring av naturen, 

men genom biophilia-hypotesen kan man utläsa hur utsatt och beroende människan 

är av naturen samt vilken vikt som fästs vid den. Långt ifrån en pastoral kuliss 

uppenbarar sig istället ett skiftande perspektiv, där Coleridge frammanar 

naturskildringar med detaljerad upptagenhet och en dragning till alla naturens 

detaljer. Som en bekräftande kommentar till Wilsons Biophilia avslutas dikten, efter 

att Charles hört en kråka, med orden: ”No sound is dissonant which tells of life ”.69 

6.2.2 To Nature  

Denna dikt, bestående av en strof med fjorton rader skrevs ca 1820. Till skillnad 

från Wordsworths pendlande mellan den yttre storslagna naturen och dess effekter 

på diktjagets sinnen skildrar Coleridge här en mer stillsam natur, så som diktjaget 

ser den. Det går därför inte heller att beskriva diktens naturskildringar i form av 

troper, då det är en mer styrd, smal vy läsaren får medierad via diktjagets blick. 

Coleridge beskriver i ”To Nature” hur diktjaget helst utövar sin tro i naturen och i 

avskildhet. Himmeln blir dennes kupol, altaret ska stå på ängen och vildblomsterns 

dofter är rökelsen.70 På detta antropocentriska vis närmast inreder Coleridge naturen 

med religiösa artefakter, naturen får stå som en typisk kuliss för mänsklig aktivitet, 

denna gång en religiös sådan. Men dikten börjar med att diktjaget på ett tvekande 

snarare än mässande vis försöker återge sin relation till naturen, inte till Gud. Detta 

är alltså motivet till varför denne känner att naturen är en bättre lämpad plats för sin 
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tro än en kyrka: ”It may indeed be phantasy, when I / Essay to draw from all created 

things / Deep, heartfelt, inward joy that closely clings / And trace in leaves and 

flowers that round me lie / Lessons of love and earnest piety.”71  

         Diktjaget upplever en djup inre glädje från allting han ser omkring sig i 

naturen, vilket kan läsas som en personlig beskrivning av den inverkan naturen har 

på en människa, en positiv biophilia-effekt. Diktjaget lär sig av naturen på så vis 

kärlek och fromhet och inflytandet av naturen gör, enligt dikten, diktjaget till en 

bättre människa. Perspektivet skiftar så från ett antropocentriskt perspektiv till ett 

ekocentriskt, där diktjaget låter naturen påverka honom, inte tvärt om. Vad diktjaget 

beskriver som en ”fantasi” i sin reservation att ingen ska förstå hur han upplever 

naturen, skulle också kunna beskrivas som intuition i så fall.  

         Wilson beskriver genom biophilia-hypotesen hur naturen kan förhöja 

människans uppfattning om livet självt: ”Humanity is exalted not because we are so 

far above other living creatures, but because knowing them well elevates the very 

concept of life”.72 Denna förhöjda känsla av livet blir i dikten en religiös sådan, 

kanske därför att Coleridge själv var troende kristen och ansåg att det fanns en 

inneboende gudomlighet i allt.73 Men det monoteistiska budskapet i dikten kommer 

inte fram förrän den näst sista raden. Innan dess verkar det nästan vara naturen som 

diktjaget vill tillbe, ja dikten själv är tillägnad inte Gud utan Naturen med stort ”n”. 

         Sättet naturens inverkan på diktjaget tolkas som ett tecken på Guds närvaro 

kan förstås genom biophilia-hypotesens förklaring av kopplingen mellan biologi och 

kultur. Kortfattat förklarar Wilson att människan omvandlar sina intryck från den 

fysiska omgivningen till kulturuttryck. Som exempel tar han ormen, som primater 

tenderar att ha en stark naturlig rädsla för. Samtidigt har människor i de flesta 

kulturer genom alla tider avbildat ormar i sin konst och skapat myter om dem.74 

”Add to this the strong general tendency of human beings to translate emotional 

feelings into myriad dreams and narratives, and the necessary conditions are in 

place to cut the historical channels of art and religious belief .”75 Att Coleridge 
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beskriver biophilia-upplevelsen som en religiös närvaro är således i sig en biologiskt 

betingad reaktion som människan alltid ägnat sig åt på olika vis i samspel med sin 

fysiska omgivning.  

6.3 John Keats 

6.3.1 On the Grasshopper and Cricket  

Denna sonett skrev Keats vintern 181676 och skildrar den glädje naturen i sin 

enkelhet kan skänka människan. Dikten är uppdelad i två årstider, sommar och 

vinter, där sommaren inleder sonetten med orden "The poetry of earth is never 

dead..."77 Jordens poesi Keats syftar på är gräshoppans ljud en varm sommardag, 

när fåglarna sluppit undan värmen för att söka skydd i de skuggiga träden. Istället 

för fågelkvitter stiger så denna gräshoppans poesi från marken. Diktens andra del 

beskriver hur man en tyst vinterkväll kan höra ljudet av en syrsa, som sökt värmen 

från härden inomhus. Denna andra del börjar också med att kommentera hur jordens 

poesi aldrig tar slut, i en annan formulering: "The poetry of earth is ceasing 

never..."78 Det är en stillsam dikt utan tydliga troper, där glädjen kan finnas i 

vetskapen om naturens mångfald och känslan av evighet återfinns. Men det är också 

en spegling av årstiderna och hur ett litet djur kan skänka människan löfte om en ny 

sommar. Keats skildrar på så vis en bild av jordens kretslopp, men samtidigt är det 

anmärkningsvärt att han låter en gräshoppa skapa jordens poesi. Det är inte Keats 

dikt i sig som är jordens poesi, sonetten återberättar endast upplevelsen av 

gräshoppans poesi. På detta ekocentriska vis skriver han nästan bort människan i 

dikten, där själva diktjaget tycks saknas. Den uppmärksamhet Keats ägnar de små 

djuren och den vikt samt personlighet han tillskriver gräshoppan skulle kunna 

förklaras som biofili. Wilson beskriver hur denna känsla av tillgivenhet för och 

nyfikenhet på alla levande organismer är betydelsefull för människan och kan 

förhöja vår uppfattning om livet självt.79 Det är ett påstående som låter poetiskt, 

                                                      
76 Keats, John, The works of John Keats: with an introduction and bibliography, 
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men åsyftar den tid i människans evolution då nyfikenhet och kunskap om vår 

fysiska omgivning var en förutsättning för överlevnad. 80Tanken på att människan 

på ett biologiskt plan är utformad för att instinktivt reagera och interagera med 

naturen, att det finns ett latent band, kan också vara en poetisk tanke oavsett 

epistemologisk bakgrund.  

         Det framstår nästan som om det just är försäkran om att gräshopporna alltid 

ska spela som inger dikten sitt lugn. Naturen kommer alltid att finnas, oavsett 

människans förgänglighet på jorden så kan Keats känna glädje i att gräshoppan 

fortsätter leva vidare och vinter blir till sommar. Denna känsla av att naturen finns 

till i sig själv visar också på ett ekocentriskt perspektiv men speglar också ett 

holistiskt synsätt där ekosystemet är en levande helhet. Gräshoppans sång är hela 

jordens sång och människan kan glädjas åt den biologiska mångfalden. En central 

princip för biophilia-hypotesen är, vilket nämnts tidigare, att alla levande 

organismer är besläktade, så kallad fylogenetik.81 Om vi väljer att läsa ”On the 

grasshopper and cricket” med människans biologiska förutsättningar att uppskatta 

naturen och samtidigt har ett släktskap till allt annat levande får vi nya möjligheter 

till att tolka Keats. Att Keats själv skulle känna sig besläktad med en gräshoppa kan 

låta långsökt, men är en intressant tanke då vi läser den antropomorfa beskrivningen 

av det lilla djuret: ”In summer luxury,- he has never done / With his delights; for 

when tired out with fun / He rests as ease..”82 Då Saunders lyfter fram Thoreaus 

beskrivningar av Waldens omgivningar, djur- och växtliv som ett uttryck för en 

känsla av släktskap skulle också Keats förmänskligande av gräshoppan kunna läsas 

ur samma perspektiv.83  

6.3.2 To Autumn  

”To autumn” publicerades 1820 och hör till några av Keats sista och mest hyllade 

verk. Dikten består av tre strofer som markerar olika dramaturgiska skeenden ur två 

aspekter. Dels så beskriver dikten höstens utveckling, från tidig höst med solmogen 

frukt och sensommarblommor vidare till skördetid och slutligen sen höst med vuxna 
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lamm och stubbåkrar. Men de tre stroferna skildrar inte bara höstens hela årstid, 

utan även förloppet av en dag, från tidigt morgondis till skymningsrosa himmel.84 

To autumn har ofta tolkats som en stilla meditation över tidens gång och 

förgänglighet, som Clark poängterar. 85 Men ur ett ekokritiskt perspektiv uppvisar 

dikten en dubbelhet som kanske kan förklaras med hjälp av biophilia-hypotesen.  

         På sätt och vis skulle dikten kunna beskrivas som en pastoral idyll, där natur 

och människa är i harmoni och naturen är översvallande rik på frukt och säd att 

skörda. ”The idyll celebrates a bountiful present…” skriver Garrard om denna 

trop.86 Underförstått är att naturens tillgångar är människans egendom, och genom 

att beskriva diverse jordbruksredskap så som en ciderpress återger Keats naturen ur 

ett antropocentriskt perspektiv. Det finns ett lugn i dikten som delvis skulle kunna 

förklaras av de bilder av hösten som återges. Hösten är en årstid då vädret ofta kan 

vara mer dramatiskt än en stilla sommardag, med lågtryck och väderomslag. Men 

istället för att återge hösten som en vildmarkstrop skildras här en lugn ideal 

skördesäsong med blicken vänd enbart mot det kultiverade landskapet. Naturen, 

även vädret, är under människans kontroll. Den pastorala idyllen samspelar på 

många punkter med biophilia-hypotesens beskrivning av människans biologiska 

preferenser vad gäller topografi så väl som estetiskt tilltalande former. Om 

människor får ett fritt val att välja vilken naturmiljö de helst föredrar tenderar vi 

enligt forskning att välja landskap som återspeglar människans ursprungliga habitat, 

den tropiska savannen, som erbjöd ett rikt djur- och växtliv och därmed föda.87 

Detta landskap beskriver Wilson som ett öppet men inte kargt landskap med gles 

vegetation för fri sikt.88 Eftersom den moderna människan inte längre är beroende 

av dessa preferenser för överlevnad men de kvarstår ändå, har de istället blivit en 

fråga om estetiska ideal som återfinns inom konst och landskapsarkitektur.89  ”To 

Autumn” kan läsas som en skildring av sådana preferenser, med fruktträd fyllda 

med solmogen frukt, betande lamm och åkrar som erbjuder fri sikt. På så vis blir 

Keats återgivning av det pastorala landskapet den ultimata tropiska savannen, 
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habitatet.  

         Men detta räcker inte för att beskriva dikten. Det finns vissa aspekter som vare 

sig är schablonartat pastorala eller ens antropocentriska. Bate poängterar exempelvis 

hur bina som Keats beskriver inte samlar honung för människors bikupor utan för 

sin egen skull.90 ”… later flowers for the bees, / Until they think warm days will 

never cease, / For Summer has o’er- brimm’d their clammy cells. ”91 Här beskriver 

Keats hur blommorna är till för binas skull och hur bina tror att sommaren är evig. 

De besitter därigenom en tankeförmåga, så väl som rätten till blommorna före 

människorna. I ”To autumn” liksom i ”On the grasshopper and cricket” återfinns 

inget diktjag, den enda aktören verkar vara hösten själv, hösten blir besjälad. Att 

besjäla naturen och identifiera sig med andra djur och organismer skulle kunna 

uppfattas som en sorts appropriering av ekosystemet, men biophilia-hypotesen lyfter 

istället fram en relation där människan uppskattar det andra för sin åtskillnad 

samtidigt som där finns en strävan att närma sig och förstå ännu mer.  

         ”To Autumn” återger således en paradoxal bild av naturen, kanske därför att 

det finns en ambivalens hos människan inför naturen. Samtidigt som människan vill 

kontrollera den för egen vinning, vilket skildras genom diktens beskrivning av ett 

gott skördeår, fortsätter vi att förundras och dras till allt i naturen som inte är 

skapade av oss, det andra. Biophilia-hypotesen utgår ifrån tesen att människan har 

en dragning till allt annat levande och drivs av en önskan att förstå sin omvärld.92 

Wilson beskriver människans ambivalens på följande vis:  

”… the living world is the natural domain of the most restless and paradoxical 
part of human spirit. Our sense of wonder grows exponentially: the greater the 
knowledge, the deeper the mystery and the more we seek knowledge to create 
new mystery. This is catalytic reaction, seemingly an inborn human trait, draws 
us perpetually forward in a search for new places and new life. Nature is to be 
mastered, but (we hope) never completely. A quiet passion burns, not for total 
control but for the sensation of constant advance.” 93 

Vid en läsning av “To autumn” med hjälp av biophilia-hypotesen får vi på så vis en 

ny dimension av dikten. I ett tidigare avsnitt återgav jag i korthet hur Bates och 
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Clarks åsikter går isär i frågan om huruvida dikten är antropocentrisk eller 

ekocentrisk. Kanske är det idag mer fruktbart att med hjälp av biophilia-hypotesen 

som perspektiv vidga diskussionen för att synliggöra diktens många olika aspekter? 

Liksom människor i vardagen uppvisar en paradoxal relation till naturen och miljön 

så kommer också dikter att uppvisa denna mänskliga ambivalens, om den 

ekokritiska grundidén att kulturen skildrar mänskliga inställningar till naturen 

stämmer. På detta vis kan dikten visa på så väl mänskliga preferenser vad gäller den 

pastorala tämjda naturen med solmogen frukt, vår uppskattning av andra levande 

varelser samt en dragning till det som är bortom oss själva, den ”naturliga naturen”. 

Keats ord illustrerar denna läsning även i beskrivningen av hur några blommor får 

stå kvar oskördade på åkern: ”... Drows’d with the fume of poppies, while thy hook 

/ Spares the next swath and all its twined flowers”. Några blommor vill Keats låta 

stå kvar, även om det är mindre lönsamt ur jordbrukssynpunkt vilket även Bate 

påtalar.94 Men när Bate menar att Keats ser medicinala användningsområden för 

blommorna som sparas, alltså som nyttoväxter för människan, förklarar biophilia-

hypotesen det som en mänsklig paradox att vilja ha kvar naturens vilda 

oförutsägbarhet samtidigt som skörden måste in, marken ska brukas. 

7 Slutdiskussion  

Avslutningsvis kan det här konstateras att samtliga dikter skildrar människans 

relation till naturen som på olika vis genomgående överensstämmer med biophilia-

hypotesen. Gemensamt för dikterna är att de antingen återger en stark längtan till 

naturen, en dragning och nyfikenhet till att utforska den samt dess positiva effekt på 

diktjaget när denne vistas i naturen eller minns tillbaka på den. Den gemensamma 

skildring av människan i naturen som framträder är en djupgående känsla av 

uppskattning och glädje i kontakt med allt i sin omgivning, där diktjaget växelvis 

identifierar sig med sin omgivning eller uppgår i den i en strävan att bli en del av 

den och samtidigt uppskattar naturen för dess särskillnad från människan. Biophilia-

hypotesen erbjuder därmed en ekocentrisk läsning av dessa romantiska diktare, där 

människans grundläggande behov av naturen synliggörs och naturens påverkan på 
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diktjaget tydligt markeras. För det är just naturens inverkan på människan som 

präglar dikterna och skildras genom att pendla mellan yttre naturskildringar och 

dess inverkan på diktjagets känslotillstånd. Wordsworth, Coleridge och Keats delar 

således en gemensam bild av människans relation till naturen, det är snarare i sättet 

de skriver fram detta som de skiljer sig åt. Coleridge är den av författarna som mest 

uppehåller sig vid diktjagets inre som påverkas av den yttre miljön. Naturen är inne 

i diktjaget i form av fantasi och minne, till skillnad från hos Wordsworth som 

istället växlar mellan yttre naturskildringar och sedan dess effekter hos diktjaget. 

Hos Keats lämnas istället hela dikten åt naturen och diktjaget tycks saknas eller helt 

uppgå i naturen självt. Det går därför dock att diskutera huruvida människan i Keats 

dikter interagerar med naturen i enlighet med Wordsworths och Coleridges diktjag, 

då dennes dikter präglas av diktjagets frånvaro. Det är trots detta ändå en mänsklig 

blick som återger ett intryck av naturen och detta intryck överensstämmer med de 

andra poeternas dikter.  

         Men utöver vad som skildras som en allmänmänsklig dragning och kärlek till 

allt annat levande, helt i linje med Wilsons teori, finns där också en utforskande sida 

som driver vissa av dikterna framåt. Coleridges ”This lime tree- bower my prison”, 

Wordsworths ”Tintern Abbey” och Keats ”To Autumn” uppvisar en, enligt 

biophilia-hypotesen allmänmänsklig, längtan att upptäcka och bemästra naturen. Det 

finns således en ambivalens i dikterna, där människan uppskattar naturen för sin 

särart, hyser en önskan att bli en del av den men samtidigt en sorts antropocentrisk 

drivkraft att bli herre över den. Kanske kan detta vara en del av förklaringen som 

ekokritiker söker efter, svaret på vad som kan ha drivit mänskligheten till dagens 

miljöförstöringar? Biophilia-hypotesen förklarar människans relation till naturen 

som tudelad, vilket dikterna stödjer, delvis i en uppskattning av naturen som leder 

till en känsla av att förstå sig själv bättre, delvis i ett driv att ständigt avancera. Men 

sedan romantikernas dagar och industrialiseringens gryning har människans avstånd 

till naturen ökat allt mer med urbaniseringen. Vad som kvarstår hos människan är då 

en minskad positiv upplevelse av naturen och därmed en minskad förståelse för sig 

själv med naturen som sitt rätta sammanhang, fortfarande med en lika stor drivkraft 

att avancera men nu utan att förstå och uppskatta naturens alla levande organismer. 

Denna drivkraft har i så fall blivit destruktiv, för mänskligheten och resten av 

världen som vi idag känner den. Men om avsaknad av biophilia-upplevelser är 
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destruktivt borde således det omvända bli något eftersträvansvärt. Dikterna har 

dessutom uppvisat olika exempel på hur positiva naturupplevelser kan återupplevas 

med liknande effekt i minnet, kanske kan även en läsupplevelse av naturen i så fall 

ge läsaren en retroaktiv biophilia-upplevelse? En upplevelse som då skulle kunna 

öka läsarens uppskattning av naturen och på så vis uppfylla ett biologiskt behov 

samtidigt som en attitydförändring i kulturen på sikt skulle möjliggöras.  

         Det går ännu inte att utifrån detta arbete här dra slutsatsen att en ökad läsning 

av naturskildringar kan bidra till ett mer hållbart miljötänk, men det är onekligen en 

intressant tanke som borde följas upp i vidare forskning. Uppsatsen har ändå visat 

hur naturlyrik kan studeras ur ett biologiskt perspektiv med upptäckter som gynnar 

det naturvetenskapliga fältet, samtidigt som nya litteraturvetenskapliga läsningar 

möjliggjorts med hjälp av biologi.  

8 Sammanfattning  

Detta arbete har syftat till att undersöka hur relationen mellan människa och natur 

framställs samt hur naturen skildras av de engelska romantiska diktarna William 

Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge och John Keats. Detta har skett utifrån ett 

ekokritiskt perspektiv, där studier av miljöskildringar inom litteraturen ska hjälpa 

till att blottlägga kulturella inställningar som på olika vis lett fram till dagens 

klimatkris. Uppsatsen har också varit av teoriprövande och tvärvetenskaplig art då 

biophilia-hypotesen använts som ekokritisk teori. Hypotesen, som är hämtad från 

biologin, ger en arvsbiologisk förklaring till människans relation till naturen och 

menar att vi som art interagerar med naturen baserat på medfödda och inlärda 

preferenser. Genom att analysera två dikter av vardera författare med hjälp av 

biophilia-hypotesen som ekokritisk läsning har ny tolkningar möjliggjorts. Vad som 

framkommit är att de tre författarna förmedlar en samstämmig bild över relationen 

mellan människa och natur, men framställer den på olika vis. Genomgående skildras 

människans beroende av och längtan till naturen, men en ambivalens mellan att 

bemästra och uppskatta naturen för sin särskillnad blir också påtaglig. 

          Samtidigt som detta tvärvetenskapliga arbete lett fram till nya 
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litteraturvetenskapliga läsningar har det också visat på biophilia-hypotesens bäring 

inom områden utanför naturvetenskapen.  
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Bilagor  
I wandered lonely as a cloud 
I wandered lonely as a Cloud 
That floats on high o’er vales and Hills, 
When all at once I saw a crowd, 
A host, of golden Daffodils; 
Beside the Lake, beneath the trees, 
Fluttering and dancing in the breeze. 
Continuous as the stars that shine 
And twinkle on the milky way, 
They stretched in never-ending line 
Along the margin of a bay: 
Ten thousand saw I at a glance, 
Tossing their heads in sprightly dance. 
The waves beside them danced; but they 
Out-did the sparkling waves in glee:- 
A Poet could not but be gay 
In such a jocund company: 
I gazed—and gazed—but little thought 
What wealth the show to me had brought: 
For oft when on my couch I lie 
In vacant or in pensive mood, 
They flash upon that inward eye 
Which is the bliss of solitude, 
And then my heart with pleasure fills, 
And dances with the Daffodils. 
 
Lines Written a Few Miles above Tintern Abbey, on Revisiting the Banks of 
the Wye during a Tour, July 13, 1798 

Five years have past; five summers, with the length 
Of five long winters! and again I hear 
These waters, rolling from their mountain-springs 
With a soft inland murmur.--Once again 
Do I behold these steep and lofty cliffs, 
That on a wild secluded scene impress 
Thoughts of more deep seclusion; and connect 
The landscape with the quiet of the sky. 
The day is come when I again repose 
Here, under this dark sycamore, and view 
These plots of cottage-ground, these orchard-tufts, 
Which at this season, with their unripe fruits, 
Are clad in one green hue, and lose themselves 
'Mid groves and copses. Once again I see 
These hedge-rows, hardly hedge-rows, little lines 
Of sportive wood run wild: these pastoral farms, 
Green to the very door; and wreaths of smoke 
Sent up, in silence, from among the trees! 
With some uncertain notice, as might seem 
Of vagrant dwellers in the houseless woods, 
Or of some Hermit's cave, where by his fire 
The Hermit sits alone. 
                                        These beauteous forms, 
Through a long absence, have not been to me 
As is a landscape to a blind man's eye: 
But oft, in lonely rooms, and 'mid the din 
Of towns and cities, I have owed to them, 
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In hours of weariness, sensations sweet, 
Felt in the blood, and felt along the heart; 
And passing even into my purer mind 
With tranquil restoration:--feelings too 
Of unremembered pleasure: such, perhaps, 
As have no slight or trivial influence 
On that best portion of a good man's life, 
His little, nameless, unremembered, acts 
Of kindness and of love. Nor less, I trust, 
To them I may have owed another gift, 
Of aspect more sublime; that blessed mood, 
In which the burthen of the mystery, 
In which the heavy and the weary weight 
Of all this unintelligible world, 
Is lightened:--that serene and blessed mood, 
In which the affections gently lead us on,-- 
Until, the breath of this corporeal frame 
And even the motion of our human blood 
Almost suspended, we are laid asleep 
In body, and become a living soul: 
While with an eye made quiet by the power 
Of harmony, and the deep power of joy, 
We see into the life of things. 
                                                    If this 
Be but a vain belief, yet, oh! how oft-- 
In darkness and amid the many shapes 
Of joyless daylight; when the fretful stir 
Unprofitable, and the fever of the world, 
Have hung upon the beatings of my heart-- 
How oft, in spirit, have I turned to thee, 
O sylvan Wye! thou wanderer thro' the woods, 
      How often has my spirit turned to thee! 
  And now, with gleams of half-extinguished thought, 
With many recognitions dim and faint, 
And somewhat of a sad perplexity, 
The picture of the mind revives again: 
While here I stand, not only with the sense 
Of present pleasure, but with pleasing thoughts 
That in this moment there is life and food 
For future years. And so I dare to hope, 
Though changed, no doubt, from what I was when first 
I came among these hills; when like a roe 
I bounded o'er the mountains, by the sides 
Of the deep rivers, and the lonely streams, 
Wherever nature led: more like a man 
Flying from something that he dreads, than one 
Who sought the thing he loved. For nature then 
(The coarser pleasures of my boyish days 
And their glad animal movements all gone by) 
To me was all in all.--I cannot paint 
What then I was. The sounding cataract 
Haunted me like a passion: the tall rock, 
The mountain, and the deep and gloomy wood, 
Their colours and their forms, were then to me 
An appetite; a feeling and a love, 
That had no need of a remoter charm, 
By thought supplied, not any interest 
Unborrowed from the eye.--That time is past, 
And all its aching joys are now no more, 
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And all its dizzy raptures. Not for this 
Faint I, nor mourn nor murmur; other gifts 
Have followed; for such loss, I would believe, 
Abundant recompense. For I have learned 
To look on nature, not as in the hour 
Of thoughtless youth; but hearing oftentimes 
The still sad music of humanity, 
Nor harsh nor grating, though of ample power 
To chasten and subdue.--And I have felt 
A presence that disturbs me with the joy 
Of elevated thoughts; a sense sublime 
Of something far more deeply interfused, 
Whose dwelling is the light of setting suns, 
And the round ocean and the living air, 
And the blue sky, and in the mind of man: 
A motion and a spirit, that impels 
All thinking things, all objects of all thought, 
And rolls through all things. Therefore am I still 
A lover of the meadows and the woods 
And mountains; and of all that we behold 
From this green earth; of all the mighty world 
Of eye, and ear,--both what they half create, 
And what perceive; well pleased to recognise 
In nature and the language of the sense 
The anchor of my purest thoughts, the nurse, 
The guide, the guardian of my heart, and soul 
Of all my moral being. 
                                         Nor perchance, 
If I were not thus taught, should I the more 
Suffer my genial spirits to decay: 
For thou art with me here upon the banks 
Of this fair river; thou my dearest Friend, 
My dear, dear Friend; and in thy voice I catch 
The language of my former heart, and read 
My former pleasures in the shooting lights 
Of thy wild eyes. Oh! yet a little while 
May I behold in thee what I was once, 
My dear, dear Sister! and this prayer I make, 
Knowing that Nature never did betray 
The heart that loved her; 'tis her privilege, 
Through all the years of this our life, to lead 
From joy to joy: for she can so inform 
The mind that is within us, so impress 
With quietness and beauty, and so feed 
With lofty thoughts, that neither evil tongues, 
Rash judgments, nor the sneers of selfish men, 
Nor greetings where no kindness is, nor all 
The dreary intercourse of daily life, 
Shall e'er prevail against us, or disturb 
Our cheerful faith, that all which we behold 
Is full of blessings. Therefore let the moon 
Shine on thee in thy solitary walk; 
And let the misty mountain-winds be free 
To blow against thee: and, in after years, 
When these wild ecstasies shall be matured 
Into a sober pleasure; when thy mind 
Shall be a mansion for all lovely forms, 
Thy memory be as a dwelling-place 
For all sweet sounds and harmonies; oh! then, 
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If solitude, or fear, or pain, or grief, 
Should be thy portion, with what healing thoughts 
Of tender joy wilt thou remember me, 
And these my exhortations! Nor, perchance-- 
If I should be where I no more can hear 
Thy voice, nor catch from thy wild eyes these gleams 
Of past existence--wilt thou then forget 
That on the banks of this delightful stream 
We stood together; and that I, so long 
A worshipper of Nature, hither came 
Unwearied in that service: rather say 
With warmer love--oh! with far deeper zeal 
Of holier love. Nor wilt thou then forget, 
That after many wanderings, many years 
Of absence, these steep woods and lofty cliffs, 
And this green pastoral landscape, were to me 
More dear, both for themselves and for thy sake! 

 
This Lime-tree Bower my Prison  
Well, they are gone, and here must I remain,  

This lime-tree bower my prison! I have lost  
Beauties and feelings, such as would have been  
Most sweet to my remembrance even when age  
Had dimm'd mine eyes to blindness! They, meanwhile,  
Friends, whom I never more may meet again,  
On springy heath, along the hill-top edge,  
Wander in gladness, and wind down, perchance,  
To that still roaring dell, of which I told;  
The roaring dell, o'erwooded, narrow, deep,  
And only speckled by the mid-day sun;  
Where its slim trunk the ash from rock to rock  
Flings arching like a bridge;—that branchless ash,  
Unsunn'd and damp, whose few poor yellow leaves  
Ne'er tremble in the gale, yet tremble still,  
Fann'd by the water-fall! and there my friends  
Behold the dark green file of long lank weeds,  
That all at once (a most fantastic sight!)  
Still nod and drip beneath the dripping edge  
Of the blue clay-stone. 
 
Now, my friends emerge  
Beneath the wide wide Heaven—and view again  
The many-steepled tract magnificent  
Of hilly fields and meadows, and the sea,  
With some fair bark, perhaps, whose sails light up  
The slip of smooth clear blue betwixt two Isles  
Of purple shadow! Yes! they wander on  
In gladness all; but thou, methinks, most glad,  
My gentle-hearted Charles! for thou hast pined  
And hunger'd after Nature, many a year,  
In the great City pent, winning thy way  
With sad yet patient soul, through evil and pain  
And strange calamity! Ah! slowly sink  
Behind the western ridge, thou glorious Sun!  
Shine in the slant beams of the sinking orb,  
Ye purple heath-flowers! richlier burn, ye clouds!  
Live in the yellow light, ye distant groves!  
And kindle, thou blue Ocean! So my friend  
Struck with deep joy may stand, as I have stood,  
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Silent with swimming sense; yea, gazing round  
On the wide landscape, gaze till all doth seem  
Less gross than bodily; and of such hues  
As veil the Almighty Spirit, when yet he makes  
Spirits perceive his presence.  
 
 
 
 
A delight  
Comes sudden on my heart, and I am glad  
As I myself were there! Nor in this bower,  
This little lime-tree bower, have I not mark'd  
Much that has sooth'd me. Pale beneath the blaze  
Hung the transparent foliage; and I watch'd  
Some broad and sunny leaf, and lov'd to see  
The shadow of the leaf and stem above  
Dappling its sunshine! And that walnut-tree  
Was richly ting'd, and a deep radiance lay  
Full on the ancient ivy, which usurps  
Those fronting elms, and now, with blackest mass  
Makes their dark branches gleam a lighter hue  
Through the late twilight: and though now the bat  
Wheels silent by, and not a swallow twitters,  
Yet still the solitary humble-bee  
Sings in the bean-flower! Henceforth I shall know  
That Nature ne'er deserts the wise and pure;  
No plot so narrow, be but Nature there,  
No waste so vacant, but may well employ  
Each faculty of sense, and keep the heart  
Awake to Love and Beauty! and sometimes  
'Tis well to be bereft of promis'd good,  
That we may lift the soul, and contemplate  
With lively joy the joys we cannot share.  
My gentle-hearted Charles! when the last rook  
Beat its straight path along the dusky air  
Homewards, I blest it! deeming its black wing  
(Now a dim speck, now vanishing in light)  
Had cross'd the mighty Orb's dilated glory,  
While thou stood'st gazing; or, when all was still,  
Flew creeking o'er thy head, and had a charm  
For thee, my gentle-hearted Charles, to whom  
No sound is dissonant which tells of Life.  
 
To Nature  
It may indeed be fantasy when I 
Essay to draw from all created things 
Deep, heartfelt, inward joy that closely clings; 
And trace in leaves and flowers that round me lie 
Lessons of love and earnest piety. 
So let it be; and if the wide world rings 
In mock of this belief, it brings 
Nor fear, nor grief, nor vain perplexity. 
So will I build my altar in the fields, 
And the blue sky my fretted dome shall be, 
And the sweet fragrance that the wild flower yields 
Shall be the incense I will yield to Thee, 
Thee only God! and thou shalt not despise 
Even me, the priest of this poor sacrifice. 
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On the Grasshopper and Cricket  
The poetry of earth is never dead: 
  When all the birds are faint with the hot sun, 
  And hide in cooling trees, a voice will run 
From hedge to hedge about the new-mown mead; 
That is the Grasshopper's—he takes the lead 
  In summer luxury,—he has never done 
  With his delights; for when tired out with fun 
He rests at ease beneath some pleasant weed. 
The poetry of earth is ceasing never: 
  On a lone winter evening, when the frost 
    Has wrought a silence, from the stove there shrills 
The Cricket's song, in warmth increasing ever, 
  And seems to one in drowsiness half lost, 
    The Grasshopper's among some grassy hills. 

To Autumn  
Season of mists and mellow fruitfulness,  

   Close bosom-friend of the maturing sun;  
Conspiring with him how to load and bless  
   With fruit the vines that round the thatch-eves run;  
To bend with apples the moss'd cottage-trees,  
   And fill all fruit with ripeness to the core;  
      To swell the gourd, and plump the hazel shells  
   With a sweet kernel; to set budding more,  
And still more, later flowers for the bees,  
Until they think warm days will never cease,  
      For summer has o'er-brimm'd their clammy cells.  
 
Who hath not seen thee oft amid thy store?  
   Sometimes whoever seeks abroad may find  
Thee sitting careless on a granary floor,  
   Thy hair soft-lifted by the winnowing wind;  
Or on a half-reap'd furrow sound asleep,  
   Drows'd with the fume of poppies, while thy hook  
      Spares the next swath and all its twined flowers:  
And sometimes like a gleaner thou dost keep  
   Steady thy laden head across a brook;  
   Or by a cyder-press, with patient look,  
      Thou watchest the last oozings hours by hours.  
 
 
Where are the songs of spring? Ay, Where are they?  
   Think not of them, thou hast thy music too,—  
While barred clouds bloom the soft-dying day,  
   And touch the stubble-plains with rosy hue;  
Then in a wailful choir the small gnats mourn  
   Among the river sallows, borne aloft  
      Or sinking as the light wind lives or dies;  
And full-grown lambs loud bleat from hilly bourn;  
   Hedge-crickets sing; and now with treble soft  
   The red-breast whistles from a garden-croft;  
      And gathering swallows twitter in the skies
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