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iver att gripa över allt mer outtömliga och för gemene man 
mindre överblickbara studiefält.

För den som krävt 440 sidor för att tala om den euro
peiska litteraturen under 1700-talets första hälft, eller haft 
250 sidor till förfogande vid behandlingen av dansk dikt
ning under en trettioårsperiod, kan uppgiften att inom 
ovannämnda format redogöra för litteraturutvecklingen 
från Gilgames-eposet till nigerianen Chinua Achebe synas 
omöjlig. Det nu utgivna verket visar emellertid inga spår 
av lättsinne. Noggrant och metodiskt avverkas skede efter 
skede i det historiska förloppet, utan att framställningen 
någon gång tillåts bli rutinmässig. Till stor del beror den 
obrutet höga nivån förmodligen på den urvalsprincip för
fattaren följt: »Det er min verdens litteratur, der skildres 
og på min måde», och de texter som tas upp är inte alltid 
desamma som »pågaeldende lande selv anser for deres 
nationale hovedvserker, men skrifter, som jeg selv har 
erfaring for kan g0re staerkt indtryk i dag» (s. 8). Till 
denna uttalat subjektiva och lätt hedonistiska princip, vil
ken tagen för sig självfallet kunde leda till rent godtycke, 
sällar sig en mer problemorienterad, vilken tar sikte på 
den människouppfattning som kommit till uttryck i tex
terna: hur ser människorna på sig själva, och vilken funk
tion fyller de i religionen och samhället? Vilka förhållan
den har under skilda epoker och väderstreck ansetts råda 
mellan kropp och själ, mellan förnuft, känsla och vilja? 
Genom att söka svaret på dessa frågor kan vi eventuellt 
urskilja såväl likheter som skillnader mellan vårt eget 
tidevarv och gångna skeden.

Klokt nog har Billeskov Jansen valt att vara ytterst 
restriktiv beträffande namn, titlar och årtal. Svensk 1900- 
talsdiktning representeras t. ex. enbart av Pär Lagerkvist. 
Mot detta finns knappast något att invända. Snarare impo
neras man av att så många författare och texter ändå 
beretts utrymme, utan att tynga eller fragmentarisera 
skildringen: Sakuntala, de anonymt utgivna Le 11 res Por
tugeses  och La princes se de Cléves, för att nämna några 
exempel. La Bruyére ägnas en sida, Madame de Sévignés 
brev litet mer, Samuel Johnson får två och Saint-Simons 
memoarer tre sidor, vilket knappast sker ens i mångdub
belt bredare framställningar. Som antyds av dessa namn 
är Billeskov Jansens litteraturbegrepp omfattande och ger 
plats även åt sedeskildringar och kulturhistoriska verk. 
Direkt överraskande är att man inom det snäva omfånget 
t. o. m. kan stöta på författarskap som varit åtminstone 
recensenten okända, t. ex. ungraren Imre Madåchs drama
tiska dikt Människans tragedi (1861) och holländaren E. 
D. Dekkers (Multatuli) roman Max Havelaar (1860), vilka 
båda ägnas stor uppmärksamhet. (Bokförlaget Atlantis’ 
1979 utgivna nyöversättning av den senare kan förhopp
ningsvis medverka till att återge den klassikerstatus).

Att beklaga frånvaron av vissa namn vore mot denna 
bakgrund mer än vanligt orättfärdigt. Med en suck konsta
terar man dock att såväl Melville som Emily Dickinson 
saknas, två av de mest vitala författarskap 1800-talet givit 
prov på, och nu föremål för intensiv forskning. För egen 
del hade jag gärna sett att Lao-tse ersatt den rigide Kon- 
fu-tse som företrädare för kinesisk forntidsdikt. Den sena
re har spelat en oöverskådlig roll för kinesiskt samhällsliv 
och tänkande, men frågan är om inte den undanglidande, 
småleende Lao-tses livshållning och gåtfulla »aforism
samling» T ao te king utövat ett kvalitativt sett djupare 
inflytande, även långt utanför Kinas gränser.

Härmed må vara hur som helst. Billeskov Jansens litte
raturhistoria är skriven i förhoppningen att »andre vil med 
på rejsen i de store b0gers land» (s. 8). Som ett led i denna 
»invitation au voyage» kan man kanske se de fylliga inne- 
hållsreferat som upptar merparten av volymen, och som 
med tanke på den fortlöpande utarmningen av universi
tetskurserna blivit något av en nödvändighet. Med en 
ciceron som Billeskov Jansen vore det underligt om denna 
hans önskan inte infriades.

Pär Hellström

Lars Gustafsson: Litteraturhistorikern Schuck. Veten
skapssyn och historieuppfattning i Henrik Schucks tidi
gare produktion. Acta Universitatis Upsaliensis. Historia 
litterarum 12. Almqvist & Wiksell International. Uppsala 
1983.
Då Henrik Schuck för jämnt etthundra år sedan gav ut sin 
första Shakespeare-bok -  drygt tre decennier längre fram 
skulle han som bekant återvända till ämnet -  lämnade han 
i en underrubrik upplysningen, att det var fråga om en 
historisk framställning. Vad detta innebar fick läsaren be
sked om i förordet: endast som representant för sin egen 
tid och dess kultur kan en diktare tillgodoräknas något 
värde; forskarens uppgift blir därför att söka förstå honom 
»ur hans egen tid». Detta krav på »historisk metod» ut
gör, enligt vad som framgår av den synpunktsrika och 
omsorgsfullt dokumenterade framställningen i Lars Gus
tafssons bok Litteraturhistorikern Schuck, en »fundamen
talsats» i det forskningsprogram som den unge Schuck 
ämnade göra sitt bästa för att förverkliga.

I Shakespeare-bokens förord går Schuck skarpt till rätta 
med en forskning av, som han menar, föråldrad modell, i 
vilken gångna tiders diktare bektraktades genom »de filo
sofiska synglasen»; resultatet blev, ansåg han, en helt 
förfalskad bild. Uppenbarligen är det samma metod han 
åsyftar, då han några år senare, i samband med att han 
sökte professuren i »estetik med litteratur- och konsthis
toria» i Lund, i ett brev till en Uppsala-vän förklarade att 
han inte hyste hopp om någon lugn och glad stund, förrän 
han som professor hade fått nöjet »att fullkomligt afskaffa 
ästetiken». Estetik och filosofi synes ha varit i det när
maste synonyma begrepp för honom: i ett brev av år 1909 
-  återigen i samband med en professorskonkurrens, fastän 
han nu själv satt som sakkunnig -  uttryckte han sin till
fredsställelse över att i Lund och Uppsala ha lyckats 
utrota den gamla vidskepelsen att hans ämne skulle vara 
en ancilla philosophiae.

Med viss rätt kan väl sägas att litteraturhistorien i 
Schucks utformning ändå hamnade i tjänarställning, om 
också på annat håll än förut: den blev, med hans egen 
formulering, en sida av kulturhistorien. Det var inte dik
ten, boken, i sig själv som var av intresse för forskaren: 
sitt värde fick den enbart genom vad den hade att säga om 
människornas tankar och känslor under ett visst skede. 
Litteraturen är nämligen, förklarade han, »det rikaste och 
känsligaste uttrycket för det mänskliga idélivet».

I och för sig innebar den satsen ingenting nytt; Gustafs
son anför åtskilliga belägg ur tidigare litteratur, bl. a. från 
Herder, Friedrich Schlegel och Schucks egen lärare Carl 
Rupert Nyblom. Inte heller Schucks krav, att till den



litteratur som skulle uppmärksammas borde räknas inte 
bara vad man brukade benämna »diktning» utan också de 
breda lagrens läsning -  uppbyggelseböcker såväl som s. k. 
folkböcker -  framfördes nu för första gången; det hade, 
som Gustafsson påpekar, ställts redan av Gustaf Ljung
gren; Schucks företrädare på professorsstolen i Lund.

Detta är långt ifrån den enda punkt där Gustafsson ger 
oss en ny och bättre nyanserad bild av förhållandet mellan 
Henrik Schuck och hans föregångare. Det som gjorde 
honom till den banbrytare inom sitt ämne som han ju 
faktiskt blev var knappast hans program som sådant utan 
snarare den oerhörda energi och det nästan våldsamma 
engagemang varmed han fullföljde det -  och såg till att 
andra slöt upp i hans kölvatten. Stor betydelse fick dock 
givetvis också den vidsynthet -  eller, om man så vill, 
respektlöshet för hävdvunna värderingar -  varmed han 
drog upp gränserna för den kulturmiljö, enkannerligen den 
litteratur, som utgjorde bakgrund och förutsättning för 
den stora dikten och som det enligt hans mening ålåg 
litteraturforskaren att grundligt ta kännedom om och 
skildra. Exempel kan man finna praktiskt taget var som 
helst i hans stora standardverk, handböckerna Illustrerad 
svensk litteraturhistoria och Allmän litteraturhistoria, 
men som särskilt typiskt vågar man kanske beteckna hans 
sätt att disponera sitt stoff i den Shakespeare-bok som han 
år 1916 gav ut i två mäktiga volymer. Den första av dem, 
något större än den andra, gör tjänst som ett slags inled
ning: där får läsaren besked om allt det som han måste 
känna till, innan han kan anses mogen att stifta bekant
skap med mästerverken. Livet i 1580-talets England skil
dras detaljrikt och initierat; man får veta vad folk läste 
och hur de roade sig, vilka teatrar som fanns i London och 
vilka trupper som spelade på dem; volymen avslutas med 
en skildring av Shakespeares första tid i London och 
debut som författare. Det är alltsammans skrivet med brio 
och engagemang och bär, givetvis, vittne om både lärdom 
och skarpsynthet: så kan man notera, att författaren i sin 
redogörelse för Globe-teaterns något tilltrasslade till
komsthistoria klarlägger sammanhangen på ett sätt som 
fick full bekräftelse i E. K. Chambers’ några år senare 
publicerade standardverk The Elizabethan Stage, byggd 
på ett arkivmaterial som inte hade stått den svenske fors
karen till buds. Ändå har man nog svårt att undertrycka 
en stilla undran, om inte proportionerna i verket i dess 
helhet med fördel hade kunnat vara andra.

Men just så ville Schuck ha det; det hade han ju förkla
rat från böljan, och det höll han fast vid: som representant 
för sin egen tids kultur hade en diktare förblivande värde, 
annars inte -  och det gällde även den störste. Därför är det 
också naturligt att han -  som Gustafsson påpekar -  i sin 
karakteristik av Shakespeare-dramat lägger särskild vikt 
vid realismen: högt och lågt, tragik och komik, blandas -  
därigenom ger det en trogen bild av verkligheten.

Gustafsson ser häri -  med all rätt, tycks det mig -  ett 
resultat av de intryck som Schuck måste ha mottagit i sin 
ungdom, då åttiotalsidéerna bröt igenom och de unga 
författarna med Strindberg i spetsen inledde fälttåget mot 
romantik och »idealik» -  med Schucks egen vokabulär: 
»ästetik».

Det kanske intressantaste kapitlet i Gustafssons bok är 
det som har fått rubriken »Schucks ’synglas’». Med hjälp 
av en utförlig och övertygande exemplifiering visar han i 
hur hög grad värderingen av gångna tiders författare och
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diktning bestämdes av de normer som gällde i Schucks 
egen tid, framför allt i hans ungdom -  trots hans otvivelak
tigt uppriktiga strävan att strikt hålla sig till fakta och 
historiska sammanhang och »aldrig vare sig berömma el
ler klandra». Att realismen intog en rangplats på den 
värdeskala han tillämpade har redan framgått av det före
gående; till det han sökte och skattade högst hörde också 
tecken på en »utveckling» mot en »friare» livssyn och ett 
»djärvare självförverkligande» -  honnörsord för åttiotalet.

Helt övervunnen var ju likväl inte romantiken under 
Schucks läroår. Ett av dess tydligast framträdande drag, 
nationalismen, går, som Gustafsson visar, igen hos honom 
långt fram i tiden, om också aldrig så öppet som hos en 
nittiotalist som Heidenstam. Ett intresse som han delade 
med romantikerna var folksageforskningen. År 1901 gav 
han, i serien Heimdals folkskrifter, ut ett litet häfte med 
titeln Några blad ur sagans historia. Det är nyktert re
dovisande men slutar med erkännandet att det var 1800- 
talets -  dvs. romantikens -  förtjänst att ha bragt »den 
verkliga folksagan till heders». Ett par år senare redogjor
de han i Studier i nordisk litteratur- och religionshistoria 
1-2 för resultaten av egna forskningar kring sagan -  eller 
myten -  om Balder. Gustafsson ägnar dem en särskild 
exkurs och konstaterar, att senare forskning visserligen 
inte har godtagit dessa resultat av Schucks »mest ambitiö
sa försök att göra en egen, specialiserad insats inom den 
komparativa litteraturhistorien», men understryker samti
digt, att intresset för sagoforskning vittnar om en »strävan 
mot ett intemationalistiskt litteraturhistoriskt synsätt» -  
mot »en kosmopolitisk orientering».

Att en forskare med ett dylikt synsätt skulle lockas av 
uppgiften att skapa en »världslitteraturens historia» kan ju 
knappast förvåna. Som nybliven professor i Uppsala tog 
Schuck mycket riktigt itu med den och färdigställde första 
delen -  omfattande antiken -  av ett storartat anlagt verk 
med just den titeln. Mer förvånande kan det kanske tyc
kas, att han inledde sin bok med en tillägnan till sin forne 
lärare Nyblom och hyllade honom som den som givit 
honom »väckelsen» till verket och försäkrade att han 
aldrig hade funnit anledning att »frångå den historiska 
uppfattning» som präglat Nybloms undervisning.

Nu bör man ju i regel inte ta det som sägs i en dedika
tion alldeles efter bokstaven, men Schucks ord rymmer 
nog i vaije fall en kärna av sanning. Att han trots de hårda 
domar han ibland fällde om »esteter» och »filosofer» inte 
hade gjort sig helt urarva framgår, som redan sagts, klart 
av Gustafssons noggranna och skarpsynta granskning. Att 
han mottagit impulser från olika håll, stundom motstri
diga, är uppenbart. Detta är bakgrunden till den »plura
lism», den bredd i perspektivet som kännetecknar hans 
insats som forskare och popularisator och som man med 
Kurt Aspelin, citerad av Gustafsson, nog kan se som en 
av de viktigaste förklaringarna till att svensk litteraturhis
torisk tradition har varit så anmärkningsvärt förskonad 
från »hårda konfrontationer och motsättningar».

Gustaf Fredén

Birgitta Ahlmo-Nilsson, Sverker Göransson och Hans- 
Erik Johannesson (red.): Perspektiv på prosa. Göteborgs- 
studier i litteraturvetenskap tillägnade Peter Hallberg och 
Nils Åke Sjöstedt. Litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Göteborgs universitet. Kungälv 1981.


