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Övriga recensioner

Winston L. Y. Yang, Peter Li and Nathan K. Mao: 
Classical Chinese Fiction. A Guide to Its Study and 
Appreciation. Essays and Bibliographies. George 
Prior Publishers. London, 1978.

Författarna framhåller i sitt företal att det väster
ländska intresset för kinesisk litteratur har ökat 
starkt under senare år, som en följd av att allt flera 
kinesiska skönlitterära verk har översatts till väs
terländska språk samt gjorts till föremål för kritis
ka, teoretiska, historiska och textkritiska studier. 
Den föreliggande handboken avser att möta de 
krav som det ökade intresset ställer och att där
med skapa bättre förutsättningar för västerlandets 
förståelse av kinesisk skönlitteratur.

Verket består av två delar: Essays (sidorna 3- 
116) och Bibliographies (119-278). Essays omfattar 
Introduction (3-8), i vilket avsnitt författarna ger 
en starkt generaliserad översikt över den kinesiska 
skönlitteraturens utveckling från äldsta tid och 
fram till våra dagar; Early fictional writings (9-17); 
The literary tale (19-28), som huvudsakligen be
handlar sällsamma legender från Tang-tiden 
(618-906), samt verketLiao-chai chih-yi (Stränge 
Stories from a Chinese Studio) av P’u Sung-ling 
(1640-1715)\The colloquialstory (29-37), som be
handlar den korta talspråksberättelsen under Sung 
(960—1279), Yiian (1260-1368) och Ming 
(1368-1644); Romance of the Three Kingdoms and 
The Water Margin (39-51), som behandlar de två 
romanerna San-kuo chih yen-yi och Shui-hu chuan, 
som i Sverige är känd under titeln Berättelser frän 
träskmarkerna; Chin P’ing Mei and Prayer Mat of 
Flesh (53-70), som behandlar de två sederoma
nerna Chin P ’ing Mei (1500-talet) och Jou 
p’u-t’uan (i6oo-td\et);Journey to theWest and Flow
ers in the Mirror (71-83), som behandlar 1500- 
talsromanen Hsi-yu chi, delvis översatt till engel
ska av Arthur Waley under titeln Monkey (Kung 
Markatta) samt romanen Ching-hua yiian, av Li 
Ju-chen (ca 1763-1830); The Scholars (Ju-lin wai- 
shih) (85-93), en satirisk roman av Wu Ching-tzu 
(1701-17 54); Dream of the Red Chamber (Hung-lou 
meng) (95-104), den bäst kända av Kinas klassiska 
romaner; The Traveis of Lao Ts’an and Stränge 
Happenings Eyewitnessed in the Last Twenty Years 
(105-116), som behandlar romanerna Lao Ts’an 
yu-chi av Liu E. (1857-1909) och Er-shih nien 
mu-tu chih kuai hsien-chuang av Wu Wo-yao 
(1866-1910).

Bibliographies indelas i två huvudgrupper. Part 
One: Bibliographies of Sources in Chinese Literature 
omfattar I. Bibliographies and other Reference Works 
(119-130);  II. Journals (131-135);  III. General 
Studies and Anthologies of Chinese Literature (137- 
149) och IV. Chinese-Western Comparative Studies 
(151-159).  Part Two: Bibliography of Classical 
Chinese Fiction indelas i 17 underavdelningar (I. 
General Studies and Anthologies of Classical Chinese 
Fiction·, II. Myths, Legends, and Folk Tales; III. 
Chou and Han works; IV. Six Dynasties Works·, V. 
T ’ang Fiction·, VI .Sung, Yuan, and Ming Colloquial 
Stories; VII. Romance of the Three Kingdoms (San- 
kuo chih yen-yi); VIII. The Water Margin (Shui-hu 
chuan); IX. Chin P ’ing Mei; X. Journey to the West 
(Hsi-yu chi); XI. Other Sung, Yuan, and Ming 
works; XII. Strange Stories From a Chinese Studio 
(Liao-chai chih-yi); XIII. The Scholars (Ju-lin wai- 
shih); XIV. Dream of the Red Chamber (Hung-lou 
meng); XV. Late Ch’ing Novels; XVI. Other Ch’ing 
Works; XVII. Miscellaneous Studies).

Verket innehåller vidare ett företal (Preface, 
xiii-xv), Explanatory Notes (xvii-xix), i vilket av
snitt författarna bl. a. förklarar, att de har lagt ton
vikten på översättningar till och studier på engel
ska samt att även vissa franska och tyska titlar har 
med tagits; Chronological Tables of Chinese History 
(xxi);Key to Chinese Pronunciation (xxiii-xxiv), Ab
breviations of Frequently Cited Journals (xxv-xxvi), 
Glossary of Chinese Authors, Titles and Terms 
(279-295), samt Index (297-302).

I sitt företal säger författarna bl. a. följande: 
»This book is intended for several types of users, 
including students, teachers, scholars, and general 
readers interested in the study or appreciation 
of Chinese literature. The general essays and 
annotated guide to translations and critical studies 
should be very useful to them. In addition, schol
ars in Chinese or Asian humanities and those in 
comparative and Western literature will find its 
listing of general and comparative studies of 
genre, theme, character, plot, narrative technique, 
and critical theory helpful and illuminating. Li
brarians and bibliographers, too, may wish to con
sult it in building up their world literature collec
tions and in guiding their patrons in searching for 
reliable sources on Chinese fiction. The Chinese 
literature specialist should also find the biblio
graphical section a convenient tool because of its 
listing of specialized studies written in Western
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languages.» Jag delar författarnas uppfattning att 
denna handbok kan vara till stor hjälp för skilda 
kategorier av läsare, främst för de läsare som 
saknar kännedom om eller tillgång till mer 
specialiserade bibliografier. Men samtidigt är det 
min bestämda uppfattning att arbetet uppvisar 
stundom mycket grava brister av ett slag som inte 
bör tolereras i en bibliografisk studie som gör 
anspråk på vetenskaplighet.

Läsaren söker förgäves efter klara definitioner 
av de begrepp som ryms i verkets titel, »Classical 
Chinese fiction». I sitt företal skriver författarna: 
»For the purpose of this guide, a broad view of 
fiction rather than its more restricted modern 
Western definition has been adopted. Thus, early 
writings with fictional elements, such as anec
dotes, myths, legends, fictional biographies, and 
fictionalized historical works, are covered. The 
term »Classical Chinese fiction» is used to refer to 
traditional or pre-modern works ranging from the 
fictional writings of the Chou and the Han periods 
to novels of the late Ch’ing periods. The emphasis, 
however, is on the major novels and short stories 
of the Ming and Ch’ing dynasties.» (Preface, xiv.) 
Termen »classical» används även som en motpol 
till »colloquial» (sidan 19). Den terminologiska 
förvirringen hade kunnat undvikas om författarna 
hade valt termen »classic fiction», vilken bättre 
täcker det betydelsefält som uppenbarligen avses.

Författarnas urvalsprinciper förbryllar stundom 
läsaren. Medan stort utrymme ägnas åt det his
toriska arbetet Chan-kuo ts’e (Intrigues of the war
ring states) (300-talet f. Kr.) redovisar författarna 
en enda (ännu inte utgiven) studie över krönikan 
Tso-chuan (400-talet f. Kr.). Dessa arbeten liknar 
varandra i det avseendet att båda rymmer såväl 
historiska fakta som fiktiva element. Men i mot
sats till Chan-kuo ts’e äger Tso-chuan utomor
dentligt stora litterära förtjänster, som gör att ver
ket måste betraktas som en höjdpunkt i den tidiga 
kinesiska litteraturen.

Då även anekdoter, myter och legender innefat
tas i författarnas definition av »classical fiction» är 
det förvånande att det tidiga taoistiska verket 
Chuang-tzu, med dess lysande stil och höga litte
rära värde, helt har förbigåtts, medan studier över 
verk av sekundär betydelse, som t. ex. Lieh-hsien 
chuan, en samling taoistiska legender och bio
grafier från 300-talet e. Kr., har registrerats.

Stundom röjer författarna en förvånande brist 
på kännedom om viktiga delar av den äldre 
kinesiska litteraturen. Ett av Kinas äldsta litterära 
verk, antologin Shih-ching, Sångernas bok, som 
sammanställdes under den första hälften av det 
första årtusendet före vår tideräkning och som 
innehåller folksånger, tempelhymner, lovsånger 
och fragment av en episk ättecykel över Chou- 
dynastins härskarhus, karaktäriseras som en sam

ling av »simple and short folk songs» (sidan 3). 
Några rader längre fram i texten säges samlingen 
huvudsakligen bestå av »simple lyric songs».

Ett av syftena med denna handbok borde up
penbarligen vara att visa den västerländske läsaren 
vägen till de bästa översättningarna av kinesisk 
litteratur. I det avseendet visar sig författarna ofta 
försumliga. Franz Kuhns förkortade översättning 
av 1700-talsromanen Hung-lou meng (Drömmen i 
den röda paviljongen) till tyska, som närmast är att 
betrakta som en parafras, och de franska och eng
elska andrahandsöversättningar som har baserats 
på denna, ges sammanlagt mer utrymme än vad 
som unnas Oxford-sinologen David Hawkes kom
petenta och helt magnifika direktöversättning av 
romanen (The Story of the Stone), vars första del ut
gavs av Penguin Books 1973. Om den engelska 
andrahandsöversättningen av Kuhns parafras 
skriver författarna bl. a. följande: »In spite of its 
abridgement and some inaccuracies, the spirit of 
the original, especially the ’dense texture’, which 
is captured by the translation of elaborate detail, 
come (sic!) through fairly well» (sidan 248). 
Hawkes översättning, som av alla kännare betrak
tas som den definitiva, säges vara »Generally accu
rate and fairly readable» (sidan 248).

Stundom störs den uppmärksamme läsaren av 
bristande konsekvens i författarnas omdömen om 
ett och samma verk. I sin inledning till Bibliogra
phies and Other Reference Works framhåller förfat
tarna att James Robert Hightowers standardarbete 
Topics in Chinese Literature (Rev. uppl. Harvard 
University Press 1953) »though dated and weak in 
analysis, is adequate in its treatment of genres and 
topics of Chinese literature» (sidan 119). Några 
sidor längre fram avger författarna följande 
omdöme om samma verk: »This reference work, 
especially its bibliographies, though somewhat 
outdated, is still the best reference book in English 
in the genres and topics of Chinese literature.»

Studiet av den kinesiska litteraturens utveckling 
har i hög grad hämmats av den traditionella upp
fattningen att den löpte parallellt med den 
politiska utvecklingen, sådan den manifesteras i 
indelningen av Kinas historia i en följd av legitima 
dynastier. Författarnas Introduction ger många be
lägg för deras oförmåga att inse att politiska mil
stolpar sällan tjänar som tillförlitliga litterära väg- 
mätare. Ett noggrant studium av Jaroslav Pruseks 
och hans lärjunge Milena Dolezelovå-Velingero- 
vås arbeten, av vilka många har registrerats i 
bibliografierna, borde ha fått författarna att avstå 
från generaliserande omdömen av typen »The 
Literary Revolution marked the beginning of 
modern Chinese Literature, which followed none 
of the various classical traditions.» (Introduction, 
sidan 5.)

Uttalsanvisningarna är utomordentligt slarvigt



Övriga recensioner 301

sammanställda och ger en helt missvisande bild av 
det kinesiska riksmålets fonetik.

Författarnas förkortningar av tidskriftstitlar är i 
vissa fall hemmagjorda: Revue bibliographique de 
Sinologie (RBS) förkortas Rbiblio och The Bulletin 
of the Museum of Far Eastern Antiquities (BMFEA) 
förkortas MFEAB. Det kan synas pedantiskt att 
anmärka på dessa avsteg från vedertagen inter
nationell praxis, men det är min bestämda upp
fattning att de inte kan tolereras i ett biblio- 
grafiskt arbete. Vida allvarligare är författarnas 
oförmåga att skilja mellan Acta Orientalia (Hung), 
som utges av den ungerska vetenskapsakademin, 
och Acta Orientalia (Hafn), som redigeras vid nor
diska asieninstitutet i Köpenhamn. Den svenska 
sinologen Kristina Lindells uppsats »Stories of 
Suicide in Ancient China» (Acta Orientalia [Hafn] 
35 [1973], 167-239) uppges felaktigt ha pub
licerats i Acta Orientalia (Hung).

Samma slarv kännetecknar författarnas uppgif
ter om arbetets omfång. De bibliografiska avsnit
ten säges omfatta fler än 850 titlar. Det rätta 
förhållandet är att de bibliografiska förteckningar
na, som räknar 904 nummer, innehåller 100 du- 
pliceringar, samt att listan över tidskrifter omfattar 
48 titlar. Vi finner sålunda att bibliografierna om
fattar omkring 750 verk. Av dessa synes mig 
många helt sakna eller äga endast obetydlig rele
vans för verkets huvudsyfte, som säges vara att 
»öka västerlandets förståelse av den klassiska 
kinesiska skönlitteraturen» (»to enhance Western 
understanding of classical Chinese fiction» (sidan 
xiii))·

Glossary of Chinese Authors, Titles and Terms 
(sidorna 279-295) ger de kinesiska tecknen för 
namn, titlar och termer som omnämns i essäerna 
och bibliografierna, dock utan sidoanvisningar. 
Index (sidorna 297-302) ger namnen på författar
na till och översättarna av de verk som ingår i de 
bibliografiska förteckningarna, med hänvisning till 
deras respektive nummer i listorna. Varken Glos
sary eller Index ger läsaren någon som helst hjälp 
när det gäller att leta sig fram till de kinesiska 
originalverk som handboken beskriver eller dis
kuterar.

Boken är nyttig. Men den hade varit långt nyt
tigare om den inte hade behäftats med de allvarliga 
brister som här har påtalats.

Göran Malmqvist

Kurt Johannesson: Saxo Grammaticus. Komposition 
och världsbild i Gesta Danorum. Lychnos Bibliotek. 
Almqvist & Wiksell. Uppsala 1978.

I inledningen till sin bok om komposition och 
världsbild i Saxos Gesta Danorum citerar Kurt Jo

hannesson den danske forskaren Aksel E. Chris- 
tensen, som redan år 1945 framhöll att den stora, 
knappast ens påbörjade uppgiften för Saxo-forsk- 
ningen var att analysera hans verk som ett uttryck 
för »valdemar-tidens mentalitet». Det är, säger 
Johannesson, »uppfordrande och än i dag giltiga 
ord». Det är den uppgiften han nu själv har gripit 
sig an.

»Valdemar-tidens» motsvarighet ute i Europa 
har ju nu under åtskilliga decennier varit föremål 
för mycken forskning, alltsedan Haskins på 1920- 
talet öppnade nya utsikter med sin bok om 1100- 
talsrenässansen. Han lade särskild vikt vid den 
återupptäckt av antiken som ägde rum i de nord
franska skolorna och vid Paris-universitetet, och 
här har Johannesson haft en självfallen anknyt
ningspunkt, eftersom Saxo av allt att döma förbe
rett sig för sitt värv som clericus i biskop Absalons 
tjänst just genom studier i Frankrike. Där kan han 
ha lärt sig konsten att skriva ett latin som väckte 
samtidens beundran, för att inte säga hänförelse, 
och där lärde han känna klassiska författare som 
Platon och Cicero och senantika som Boethius och 
Martianus Capella. De bidrog alla på skilda sätt, 
enligt vad Johannesson lyckas göra troligt, till ut
formningen av det »kulturprogram» som han ville 
förkunna i sitt författarskap och som — fortfarande 
enligt Johannesson -  var hans »personliga tro» 
långt mer än hans uppdragsgivare biskopens »an
gelägenhet».

Den som betydde mest för Saxo var, enligt Jo
hannesson, Martianus Capella. Hans lärobok — 
eller lärodikt — De nuptiis Fhilologiae et Mercurii, 
flitigt studerad i skolorna Västerlandet runt, sym
boliserade mer än något annat »den enhet av kon
sterna och vetenskapen» som betraktades som all 
undervisnings slutmål och som även Saxo strävade 
att nå fram till i sitt författarskap. Av Capella hade 
Saxo lärt konsten att sammanfoga sitt väldiga stoff, 
brokigt och rikt på dissonanser, till »en polyfon 
enhet», vars huvudtema var »den språkliga kon
stens» utveckling. I denna såg nämligen Saxo lik
som Capella själva grunden »för all mänsklig civili
sation och all mänsklig visdom».

Detta var alltså vad Johannesson kallar Saxos 
»personliga tro» och kulturprogram. Därmed är 
också sagt att Gesta Danorum bör betraktas och 
analyseras som idédikt eller — med Johannessons 
eget ord — »poesi» snarare än som ett prov på 
hävdateckning. Utmärkande för denna poesi är att 
allegorien gradvis framträder som dess »centrala 
och värdefulla» element. Genom den avslöjas 
ingenting mindre än »de yttersta tingens väsen och 
ursprung».

Johannessons Saxo-tolkning genomförs med en 
imponerande lärdom och ett skarpsinne som gör 
läsningen av hans bok till ett spännande äventyr — 
även om den ej sällan eggar till motsägelser. Att


