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Recensioner 245

R ic h a r d  El l m a n n  and Ch a r l e s  Fe id e l s o n , Jr .: The modern tradition. Back
grounds of modern literatitre. Oxford University Press. New York 1965.

Denna mäktiga volym på nära 1 000 sidor utgör enligt förlagsreklamen »a modern, 
educated man’s guide to the intellectual world about him». Av utgivarna är ju Ellmann 
välkänd för sina forskningar om Joyce och Keats. Den föreliggande boken är en väldig 
antologi som återger textutdrag från författare och konstnärer, filosofer och vetenskaps
män. »No attempt has been made to seek out the dominant images, the obsessive con
cretions of character, action, and language that doubtless count for more in the actual 
making of literature than any conscious programs or explicit ideas. Social and economic 
factors and external historical events have also been largely omitted.»

Boken är indelad i nio olika partier och vart och ett ger först på några sidor en 
presentation av de frågeställningar som tagits upp. De olika avdelningarna är: Symbo
lism, Realism, Nature, Cultural History, The Unconscious, Myth, Self-consciousness, 
Existence, Faith. Cirka 100 författare är representerade. Den äldste är Giambattista Vico 
(Patterns of repetition heter den underavdelning till »kulturhistoria», där han är sam
manförd med Nietzsche och Spengler). Annars är det fr. o. m. Kant, Blake, Goethe och 
romantiken som urvalet tar vid. Kierkegaard och Strindberg är de enda nordbor som 
finns med; Strindberg med ett avsnitt ur företalet till Fröken Julie.

I förordet knyts an till Harry Levins essä »What was modernism?» Levin konstaterar 
att det stora skedet i 1900-talets litteratur —  företrätt av diktare som Proust, Gide, 
Rilke och Kafka —  redan har sjunkit tillbaka i historien. »We become aware of what 
we must call a ’modern tradition’, which reaches well back into the romantic era and 
even beyond.» Modernisterna har ständigt på nytt sökt »kinsmen in old rebellions», dvs. 
de har själva pekat på modernistiska framstötar i det förflutna. På så vis motiverar u t
givarna att de inrymt så mycket av äldre litteratur i »The modern tradition».

Textutdragen förefaller skickligt gjorda och dispositionen är överskådlig. Tack vare 
detta verk har man således en mängd nyckeltexter bekvämt till hands i undervisnings- 
sammanhang. Tyvärr har alla tyska och franska texter översatts till engelska. Men man 
kan ju inte begära att »the modern, educated man» också skall föra med sig lexikon vid 
sidan av sin guidebok till den intellektuella världen omkring honom.

Ulf Wittrock
#

Docent Sten Malmström önskar framhålla att nedanstående artikel inte är att be
trakta som en recension av Gunnar Hanssons skrift i dess helhet. De synpunkter som 
framförs »bör uppfattas som ett inlägg i en diskussion om den metod för upplevelse
mätning (registrering av läsares diktupplevelser) som Hansson demonstrerar i en del av 
sin bok». Däremot har i Malmströms artikel verifikationsproblemen vid diktanalys blivit 
ilier flyktigt berörda.

G u n n a r  H a n s s o n : D ikt i profil. Scandinavian University Books. G bg 1964.
Gunnar Hanssons senaste bok har —  såsom framgår av en pressdebatt —  visat sig 

vara ett verksamt jäsningsmedel i den diskussion om litteraturforskningens inriktning 
och metoder som självfallet ständigt bör hållas levande. Bokens första del behandlar i 
kritisk argumentanalys Bööks, Bengt Holmqvists och undertecknads analyser av Stagne- 
lius’ Endymion, vilka får representera litteraturforskares sätt att analysera dikter över
huvudtaget. Såsom en av dem som mer eller mindre drabbas därav vill jag gärna fram
hålla att denna kritiska del av boken förefaller mig vara tänkvärd läsning. Man förblir 
inte opåverkad av Hanssons kritiska argumentgranskning om man överhuvudtaget är 
tillgänglig för metodkritik. Och det finns hos Hansson en i och för sig tilltalande strä
van till metodisk renlevnad. Den andra delen av Dikt i profil —  bokens huvudparti —  
demonstrerar på Endymion en ny metod för registrering av läsares upplevelse av en dikt. 
Även denna metod är föremål för kritiska överväganden från upphovsmannens sida. 
Enligt min mening skulle Gunnar Hansson ha lagt större vikt vid de invändningar mot 
metoden som han själv formulerar —  och som konsekvens därav kanske reviderat sitt


