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Recensioner 243

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
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dierna och deras kompositörer. En förteckning över texternas publiceringar i olika psalm- 
och sångsamlingar ingår i varje artikel. Närmare analys eller försök till värdering av
står Lövgren i regel från, vilket torde vara det enda rimliga och möjliga i ett lexikon 
som detta.

Åtskilliga halvt legendariska notiser beträffande en del andliga sångers tillkomst har 
medtagits. Detta har ju sitt givna intresse som en del av sångernas historia. Läsarna bör 
emellertid uppmärksammas på att en viss källkritik i dessa sammanhang kan vara på 
sin plats.

Psalm- och sånglexikonet är resultatet av ett livsverk. Hymnologen Oscar Lövgren har 
utfört en pionjärinsats beträffande de frikyrkliga sångernas historia. (Vår psalmhistoria 
är däremot som bekant vida bättre känd, särskilt genom Emil Liedgrens insatser.) Löv
grens mest kända verk är de ofta anlitade volymerna Våra psalm- och sångdiktare (1—3, 
1 9 3 5 - 3 9 ) ·  En fullständig bibliografi över hans talrika hymnologiska skrifter, flertalet 
publicerade i periodica, återfinnes i tidskriften Tro och liv nr 1 1965. Eftersom litteratur
anvisningarna är knapphändiga i Lövgrens lexikon är denna bibliografi i någon mån ett 
komplement till hans Psalm- och sånglexikon, vilket bör få en plats i alla större referens
bibliotek.

Lars Furuland

G ero  v o n  W il p e r t : Sachwörterbuch der Literatur. Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 
1964. (7 9 5  s.)

El isa b e t h  Fr e n z e l : Stoffe der Weltliteratur. Kröner. Stuttgart 1963. (670 s.)
Båda böckerna ingår 1 Kröners Taschenausgabe; Wilperts bok har sedan 1955 utkom

mit i flera bearbetade upplagor och också Frenzels föreligger i en andra upplaga. W il
perts ordbok omfattar cirka 36 000 uppslagsord till de viktigaste fackbegreppen i littera
turen. Framställningen är naturligtvis till ytterlighet koncentrerad. Dagsaktuella »Schlag- 
und Modewörter» har fått större utrymme i den senaste, fjärde upplagan. Boken vänder 
sig till dem som inte har större uppslagsverk till hands. Under uppslagsordet Literatur
lexikon får man i W ilperts bok en kompakt förteckning på en rad av de lexikon och 
encyklopedier, som under senare år vuxit upp som svampar ur jorden i olika länder.

Elisabeth Frenzels uppslagsverk utgör enligt underrubriken »Ein Lexikon dichtungs
geschichtlicher Längsschnitte». Hon tar sålunda upp världslitteraturens stora gestalter och 
motiv »in ihren grossen und auch kleineren dichterischen Verwirklichungen und unter
sucht zugleich den jedem einzelnen Stoff eigenen poetischen Gehalt». Dr Frenzel kon
staterar i sin inledning att den tyska komparativa Schererskolans arbeten varit en gruva 
att ösa ur. »Die Gründlichkeit und die sicher gehandhabte Technik des Vergleichens 
sowie die wirklich breite Kentniss der Originale in mehreren Nationalliteraturen» an
ser hon stå sig väl gentemot det »geistesgeschichtliche Betrachtungsweise», som domi
nerat i Tyskland de senaste decennierna. Komparative stoffundersökningar överlämnas 
numera till nybörjare som bara kan erbjuda »flessige Aneinanderreihungen von Inhalts
angaben». Annorlunda är det på andra håll, betonar dr Frenzel: »Die Literaturwissen
schaft in Frankreich, Belgien, den USA, England und auch Italien hat sich dagegen der 
Stoffgeschichte mit umfangreichen und weitgespannten, das gesamte Material aufbe
reitenden Untersuchungen angenommen und abschliessende Arbeiten über Stoffe wie 
Odysseus, Merlin, Phädra, Endymion, Fair Rosamund, Don Carlos, Titus und Gisippus 
geliefert, die Akribie der Vergleichung mit geistesgeschichtlicher und poetologischer Aus
wertung zu vereinen wissen.»

Dr Frenzels sorgfälliga arbete är ett ypperligt hjälpmedel, när man snabbt vill ha en 
överblick över en central litterär gestalts förvandlingar från diktare till diktare.

Ulf Wittrock


