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mendationer. Link tar här upp tre titlar, I. O. Matthiessens American Renaissance, 1941, 
Charles Feidelsohns Symbolism and American Literature, 1953, samt R. W . B. Lewis’ The 
American Adam , 1955. Vi har dock här inte att göra med några mer kompletta fram
ställningar av den amerikanska litteraturhistorien. Link analyserar kortfattat de tre ver
ken och påvisar i samtliga ett utpräglat dialektiskt framställningssätt och en historieupp
fattning, som är starkt influerad av Hegel, vilket knappast kan undgå att förvåna en 
svensk läsare.

Howard Mumford Jones hade 1948 i Literary History of the United States pekat på 
en syntes av litteraturhistoria och litteraturkritik som den bästa vägen för litteraturforsk
ningens vidare utveckling. Link anser att en början gjorts av Matthiessen, Feidelson och 
Lewis. De har visat på en väg, som han anser bör kunna bli fruktbärande i framtiden.

Karin Nordin

Västerlandets litteraturhistoria. Under redaktion av Lennart Breitholtz. 1- 11. Sthlm 
(Uppsala). 1963—64.

Västerlandets litteraturhistoria tecknar på obetydligt mer än tusen sidor den litterära 
utvecklingen från Genesis till Robbe-Grillet. Sådana företag kan genomföras på många 
olika sätt och med olika framgång. Även om kritik kan riktas mot Lennart Breitholz’ 
och hans sju medarbetares sätt att lösa uppgiften, inger slutprodukten av deras mödor 
stor respekt. Jag skulle tro, att Västerlandets litteraturhistoria är ett av de bästa svenska 
arbetena i sin genre och i varje fall det för universitetens litteraturundervisning hittills 
bäst avpassade. Till detta goda resultat bidrar inte bara vad som står i texten utan minst 
lika mycket vad som står under den. Fotnoternas ymniga litteraturanvisningar tillåter lä
rare och elever att efter eget behov variera och komplettera stoffet (det återstår egent
ligen bara att önska, att allmän centraldirigering och fastlåsning av kursplanerna inte 
skall göra grundidén i boken alldeles förfelad). Praktiskt motiverade är likaså anvis
ningarna om svenska översättningar av världslitteraturens mästerverk. Initiativet att bi
foga ett användbart författar- och verkregister är lika friskt som lovvärt.

Stoffet är så disponerat, att litteraturen efter 1700 tilldelats det proportionsvis största 
utrymmet. I senare delen ingår fyra bidrag, vartdera omfattande ungefär 150 sidor. Len
nart Breitholtz skriver här om upplysningen, Bernhard Tarschys om romantiken, Hans 
Lindström om litteraturen 1830-1900 och Artur Lundkvist om 1900-talet. Också om 
man i princip godtar tanken att modern litteratur —  kvantitativt omfattande som den 
är —  bör beredas en relativt större plats än äldre skedens, finns det anledning att sätta 
ett frågetecken för proportionerna. Har inte somliga bidragsgivare i första bandet till
delats ett onödigt spartanskt utrymme? Gustaf Fredén tvingas inom den trånga ramen 
av 46 sidor behandla mer än sex århundraden av medeltida litterär och kulturell ut
veckling, från Isodorus av Sevilla fram till Dante. Det säger sig självt, att en sådan 
översikt —  också som introduktion —  måste bli väl summarisk. Åt den italienska renäs
sanskulturen i dess helhet anslås tretton sidor! Det är ett mindre utrymme än Breitholtz 
ägnar enbart åt teatern och dramat under franskt 1700-tal.

Begreppet Västerland är tänjbart och detsamma gäller om begreppet litteraturhistoria. 
Redaktören har tagit det säkra för det osäkra, när han i enlighet med vördnadsbjudande 
tradition låtit framställningen ta sin begynnelse i österländsk litteratur: Gösta Lindeskog 
skildrar i inledningskapitlet vad han kallar »det bibliska verklighetsdramat». Mer okon
ventionell är uppläggningen i verkets avslutande 1900-talsparti, där Artur Lundkvist inte 
bara inräknar Kuba och Sovjetunionen i Västerlandet utan under samma rubrik även 
behandlar hela den sydamerikanska kontinentens nya diktning. När ett så stort steg 
tagits ut i geografien, undrar man, om det inte kunde ha varit idé att gå jordklotet runt 
och även uppmärksamma t. ex. det engelskspråkiga Australien? Men några gränser för 
mötena mellan öst och väst får det kanske vara, åtminstone om boken skall hålla ett be
gränsat format.

Samordningsproblemen, som följer av ett kollektivt författarskap, har i det stora hela 
lösts skickligt. Men i fråga om belysningen av litteraturens historiska och idéhistoriska 
bakgrund kan man på somliga punkter iaktta en viss ojämnhet. Man observerar, att 16
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Breitholtz ger sig god tid att beskriva vad filosofer som Locke och Shaftesbury (II: 21 f.) 
tänkt och velat. Sådana idéhistoriska avsnitt är värdefulla, eftersom de ger en uppfatt
ning om tidsatmosfären och ibland även lämnar nycklar till litteraturförståelsen. Även 
eljest ger han kortfattade men rejäla besked om materier som normalt faller inom filo
sofihistorien (Leibnitz och hans teodicé), kyrkohistorien (Francke och pietismen) och den 
politiska historien (Montesquieu och hans maktfördelningslära). Samma öde röner inte 
alltid de »utomlitterära» storheter som bidragit att skåpa vår egen tids kulturklimat. 
Marx nämns vid namn av Lindström men inte mer. Bergsons filosofi, som Lundkvist 
eljest inte torde vara obekant med, får en förhållandevis summarisk presentation. Om 
Freud heter det (II: 526 f.), att hans betydelse »knappast kan överskattas» och att tre 
namngivna verk blev »något av uppenbarelser». Men om Freuds inflytelserika idéer får 
man egentligen ingenting annat veta än att han representerar »en ojämförlig handled
ning i människostudiets och självanalysens konst, men också en vägvisare genom kultur
samhällets ödesdigra labyrint av livslockelser och dödstendenser».

Också att följa en genre genom verket kan ibland ha sina besvär. Historieskrivningen 
ar på äldre tider rimligt tillgodosedd. Herodotos och Thukydides, Caesar och Livius, 
Gregorius av Tours, Snorre Sturluson och Froissart passerar revy som de brukar göra. 
Ännu Thomas Buckle och Carlyle får den äran. Men Ranke, Meinecke, Lefebvre och 
W inston Churchill, för att nu ta några godtyckligt valda exempel, finns inte omnämnda. 
Eller man kan följa en annan tråd. Under det att Breitholtz ingående behandlar 1700- 
talets dramatiska diktare, bland dem även dii minores som Regnard och Dancourt, har 
Lindström endast en knapp sida om den franska naturalismens teater. Om de olika fa
serna i 1900-talets expansiva teaterutveckling, från Shaw och Pirandello fram till Brecht 
och Ionesco, är det också svårt att bilda sig någon riktig uppfattning (jfr vad som sägs 
om den viktiga linje i fransk dramatik, vilken markeras av namnen Cocteau, Girau- 
doux, Anouilh). Självfallet förklaras denna knapphet av att det litterära stoffet under 
senare tid givit medarbetarna händerna så fulla, att de icke kunnat gripa om allt och 
alla utan tvingats till hård sovring. Förgäves letar man i författarregister och text efter 
Englands kanske främste essäist Charles Lamb, Österrikes store dramatiker vid sekel
skiftet Arthur Schnitzler och Ungerns nationalskald Petöfi. På modern tid kunde man 
efterlysa franska storheter som Montherlant, Bernanos, Simone W eil och Julien Green. 
Förteckningen skulle lätt kunna utökas (romanförfattare som W illiam Golding, lyriker 
som Ingeborg Bachmann och Nelly Sachs etc.) men knappast med mindre än att man 
samtidigt reser krav på en utökning av handbokens omfång.

Medarbetarna har nedlagt ett förtjänstfullt arbete på att åstadkomma en saklig och i 
undervisningen användbar framställning. Det innebär ingen nedvärdering av övriga bi
drag om jag här särskilt framhäver tre, signerade av Gerhard Bendz, Lennart Breitholtz 
och Hans Lindström. Bendz skriver flärdfritt och rakt på sak som anstår den gode 
klassikern. För hans utmärkta genomgång av t. ex. det homeriska eposet och det klas
siska dramat överser man gärna med den något summariska behandlingen av den tusen
åriga byzantinska litteraturutvecklingen. I Breitholtz avsnitt om 1600-tal och 1700-tal 
är det en sak som mest faller i ögonen, det energiska och sällsynt skickliga inarbetandet 
av nyare forskningsresultat. Presentationen av litteraturen och inte mindre de litterära 
miljöerna ger god behållning och försöken att rejält penetrera grundläggande litteratur
historiska termer, epok-, genre- och stilbegrepp, kan inte nog prisas. Möjligen skulle jag 
vilja anmärka på den något invecklade framställningen av fransk preciositet band 1, 
s. 387 (som åtminstone mina studenter stupat på) och den snäva bedömningen av engelsk 
restaurationskomedi. Hans Lindström tecknar slutligen det senare 1800-talet med säker 
överblick och ovanligt kräsen stilkonst.

Om Fredéns partier rörande medeltid och renässans finns helt naturligt mindre att 
anföra, eftersom de åtminstone delvis är så kortfattade. Den lätta överarbetning av 
texten, som här och var ägt rum i korrekturet till första delens andraupplaga, har emel
lertid fått ett gynnsamt resultat så till vida som onödigt omfångsrika innehållsreferat 
kortats ned till förmån för en fylligare information om genrer och utförligare presenta
tion av betydande författare (Ariosto). Säkert ökar detta textens användbarhet i den 
akademiska undervisningen. Peter Hallbergs översikt över fornisländsk litteratur är ve
derhäftig och läsvärd, och detsamma gäller om Tarschys romantikavsnitt. Men uppgiften
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att kortfattat utveckla romantikens invecklade filosofi och konstnärliga strävanden är 
inte lätt. Det är t. ex. ovisst, hur mycket novisen kommer att ha i behåll av kapitelin
gressernas något summariska presentation av de olika ländernas romantiska riktningar 
eller den sammanpressade karakteristiken av Kants, Schiller och Schellings estetiska spe
kulation. Risk föreligger onekligen för att nybörjaren, här som vid läsningen av så 
många tidigare handböcker, ställs i den något tvetydiga belägenheten att förstå utan att 
begripa. Och är Martin Heideggers Erläuterungen zu Hölderlins Dichtung någon riktigt 
lyckad bok att sätta i händerna på en studiosus som vill veta mer om Hölderlin?

Lundkvists parti om 1900-talet utgör strängt taget ett pionjärarbete på svenskt språk 
och förtjänar att bedömas som ett sådant. Alla vet dessutom att Lundkvist är kritiker och 
inte litteraturhistoriker eller fackpedagog. Ingen går därför —  eller borde gå -—■ till läs
ningen med förväntningen att finna mer pedantiska och tentamensnyttiga utredningar 
om 1900-talets -ismer eller för den delen en strikt historisk behandling av allt det 
myckna under 1900-talet som låter sig behandlas historiskt. I gengäld möter vi en skri
bent med suverän överblick över vad som skrivits i världen och rask karakteriserings- 
förmåga. Ibland kan den rentav förefalla väl rask, så t. ex. i den magistrala slutsamman
fattningen om Gide: »Hans intellektuella övertygelse vilade på ett ömtåligt förhållande 
till hans dåliga samvete i egenskap av oberoende borgerlig kapitalist» (II, 486).

Mindre inadvertenser, tryck- och skrivfel, är lika lätta att upptäcka som att korrigera 
i en kommande upplaga. Ett lagom pedantiskt axplock kan se ut så här. I det första ci
tatet ur Dantes Inferno, sjätte raden kan »Sapienzia» rättas till »Sapienza». Handlingen 
i Shakespeares Romeo och Julia tar längre tid än »ett par dygn». Den värld Stendhal 
älskade gick inte i graven 1915. Om originalupplagan av Anatole France-romanen Thaïs 
och dess utgivningsår ger franska bibliografier skiftande upplysningar. Enklast kan man 
kanske återge vad Anatole Frances egen förläggare haft att anföra i Oeuvres complètes 
1948: »Bien qu’il porte la date de 1891 cet ouvrage a paru en 1890, le 14 octobre. 
(Voir Journal de la librerie du 18 oct. 1890.)» Under rubriken Conte philosophique 
trycktes f . ö. delar av den redan i Revue des Deux Mondes 1889. Uppgiften att Sartres 
L’être et le néant »bygger på» Jaspers är missvisande, och om Albérès dåliga Sartre-bok 
yttrar något i den vägen, så är det fel. Sartre har aldrig anslutit sig till Jaspers Kirke- 
gaard-exeges, däremot med vissa förbehåll till Heideggers. Camus Le Mythe de Sisyphe 
trycktes visserligen 1942 men utkom först i februari 1943. Den person som skrivit om 
Gide heter nog inte Beigebeder utan snarare Beigbeder. Uppgiften att A la recherche 
du temps perdu tillkommit under ett femtontal år (1913—1927) tycks mig en smula 
ungefärlig. Planläggningen började långt tidigare (omkring 1906) och Du coté de chez 
Swann var fullbordad redan 1911.

Thure Stenström

OSCAR L ö v g r e n : Psalm- och sånglexikon. 1964.
Oscar Lövgrens Psalm- och sånglexikon (940 spalter) är ett användbart hjälpmedel 

för litteraturhistoriker i många olika sammanhang —  även vid texttolkning. Lövgren 
systematiserar på ett praktiskt sätt vårt vetande inom ett svåröverblickbart fält. Hans 
lexikon innehåller alfabetiskt ordnade artiklar om svenska och utländska författare och 
kompositörer. Man kan vidare —  vilket är särskilt värdefullt för litteraturhistoriker —  
söka en viss psalm eller andlig sång via ett register, som ger hänvisningar till de spalter 
där texten är kommenterad. Alla psalmer i nuvarande svenska psalmboken och större 
delen av texterna i den rika floran av frikyrkliga psalm- och sångböcker är omnämnda.

Lövgrens enbandiga lexikon har att behandla en väldig och delvis föga känd litteratur. 
Utrymmet tillåter endast en lakonisk framställning men den är faktaspäckad. Artiklarna 
inleds i regel med korta biografiska notiser. Biografierna har givetvis sällan något nytt 
att meddela beträffande de största namnen bland psalm- och sångförfattarna. Däremot 
rymmer de svåråtkomliga och ibland aldrig tidigare publicerade uppgifter om mindre 
kända psalmister. Varje författares psalmer och andliga sånger förtecknas med angivande 
av de svenska begynnelseorden och eventuellt också originalspråkets begynnelseord. Ofta 
kan Lövgren lämna uppgifter om texternas tillkomst och första tryckning samt om melo


