
SAMLAREN
T idskrift fö r

svensk litteraturvetenskaplig 

forskning

Å R G Å N G  89 1968

Svenska Litteratursällskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



Almqvist <& Wiks ells
B O K T R Y C K E R I  A K T I E B O L A G

U P P S A L A  I 9 6 9



Övriga recensioner

gripande ungdomsupplevelse, utesluter ju inte detta i och för sig att han också kan ha 
inspirerat sig av diverse lektyr av filosofisk, teologisk och skönlitterär art. Det borde ha 
varit möjligt men återstår alltså fortfarande att utreda denna idébakgrund, om vilken 
fortfarande den svenska läsekretsen är mycket bristfälligt underrättad. Nielsen berättar 
bara vad Ahlins föreställning om »döden i livet» går ut på och klargör dess konse
kvenser —  hur människan har att värdera sig själv och andra inte efter prestationer, be
undransvärda egenskaper etc. utan helt enkelt utifrån det faktum att hon och gemen- 
skapslivet finns där. Men att Ahlin omfattar denna speciella »existenslära» med dess 
övertoner av demokratiskt jämlikhetspatos var ju i och för sig ingen nyhet. Betydligt 
intressantare vore att få veta, hur den formades och vari Ahlins speciella variant av 
existenstänkande skiljer sig från tidens många andra existensläror.

Erik A. Nielsens bok andas en entusiasm för Ahlins författarskap som närmar sig 
dyrkan. Att han tillbragt mer tid med att läsa Ahlins romaner än de flesta Ahlin-be- 
undrare gjort, är så gott som säkert. Det är en smula tråkigt att konstatera att hans 
hängivna och stora arbetsinsats inte avsatt mer givande resultat och förmedlat mer ny 
kunskap om den diktare som fortfarande så tydligt befinner sig i det litterära intressets 
centrum.

Thure Stenström
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BENGT H o l m q v isT: D en moderna litteraturen. Frankrike, Italien, Spanien, Latin
amerika. Bonniers. Sthlm 1966.

Bengt Holmqvists Den moderna litteraturen utgör en fristående fortsättning på Bon
niers Allmänna Litteraturhistoria 1—6. Den tar alltså vid där sjätte delen av BAL 
slutade, närmare bestämt 1914, och för sedan fram den litterära nutidskrönikan till 
tiden för andra världskrigets utbrott 1939. I den första föreliggande delen behandlas 
litteraturen på de romanska språkområdena. I en kommande andra del avser förf. att be
skriva litteraturerna på de anglosaxiska, tyska och slaviska språkområdena.

Det är en ofantlig uppgift Holmqvist förelagt sig, hur vidlyftig begriper man kanske 
på fullt allvar först när man läst boken. Visserligen kan det synas som om arbetsom
rådet vore någorlunda avgränsat i tiden. Men mer än någorlunda kan det heller inte 
bli tal om. Man diskuterar knappast lyrisk modernism i Frankrike, i varje fall gör inte 
Holmqvist det, utan att anlägga perspektiv bakåt i tiden, till Baudelaire och Mallarmé. 
Man behandlar inte de s. k. skymningsdiktarna, »i crepuscolari», eller Pirandello i Ita
lien utan att erinra om den fond mot vilken de avtecknar sig, alltså det slutande 1800- 
talets »verism» med Verga och Capuana. Framåt i tiden måste gränsen bli ännu mer 
obestämd och svår att dra. Holmqvist har sökt iaktta principen att följa de diktare som 
etablerat sig någorlunda fast i litteraturen före andra världskrigets utbrott fram till 
senast möjliga tidpunkt. Det kan betyda, att man i vissa fall får läsa om böcker som 
utkom för bara några år sedan. Och mot denna princip finns det väl rent allmänt inte 
mycket att invända: någonstans måste gränsen dras, och att dra gränsen mitt igenom  
ett författarskap som befinner sig i full utveckling är föga tilltalande. Men principen 
kan, som Holmqvist själv är väl medveten om, i sin praktiska tillämpning leda till —  
sakligt sett —  ganska nyckfulla resultat: en stjärna som Céline får äran att bli observe
rad, under det att en kanske ännu mer lysande stjärna som Camus hamnar utanför blick
fältet. Det hjälper föga, att Camus hade en ansenlig produktion bakom sig när andra 
världskriget utbröt, och att han till hela sin författar naturell hör minst lika mycket 
hemma i 30-talet som i det följande decenniet. Han vann nämligen sitt genombrott 
först med L’étranger 1942, att denna roman liksom så många andra av Camus texter 
om det absurda i början på 40-talet till väsentliga delar skrivits redan under 30-talet 
blir så att säga ovidkommande.

Svårare än periodiceringsfrågan, som alltså kan vara besvärlig nog, är emellertid be
stämningen av vilka diktare och verk som skall tas upp bland dem som odiskutabelt 
hör hemma i perioden. Man får en föreställning om det bekymrets storleksordning, när 
man underrättas om att det enbart i Frankrike och enbart på romanens område under 
första hälften av 1900-talet utkom i runt tal 25 000 verk. Det är en siffra, som utmärkt



I 9 2 Övriga recensioner

belyser under vilka besvärliga materialvillkor en litteraturforskare arbetar, som vill 
skriva vårt eget sekels litteraturhistoria. Den rent kvantitativa tillväxten av bokproduk
tionen hotar s. a. s. den illusion, under vilken ännu medarbetarna i BAL:s tidigare voly
mer arbetade och som de kanske ibland kunde trösta sig med, när framställningen blev 
pedagogiskt omöjlig: man gav eller siktade åtminstone emot att ge en »historiskt full
ständig» rapport över utvecklingen. Den typen av lärda totalitetsanspråk får skrivas ner 
eller rentav avskrivas, om en enda man skall orka ta hand om litteraturen i vårt sekel. 
Holmqvist har förvisso fattat problemets räckvidd, tecken tyder på att han då och då 
dignar under dess tyngd. Han strör alltså omkring sig ständiga reservationer angående 
fullständigheten i framställningen, och han våndas uppenbart över att inte ha fått skriva 
en ännu tjockare bok. I sak tycker man kanske, att dessa suckar är överflödiga, eftersom 
författaren ändå lyckats famna så mycket. Han får ju faktiskt inte bara plats för dem 
som spelat rollen av huvudaktörer i det litterära skeendet utan också för statisterna. 
Ibland tycker man rentav, att allvetarglädjen breder ut sig för mycket. Eller hur skall 
man på annat sätt kommentera den magnifika uppräkning av franska s. k. »regionalister» 
som förekommer på sid. 233 ff., dvs. småmästare och bysnillen från alla möjliga hörn 
av Frankrike som skrivit om sin hembygd? Det är en ansenlig skara skriftställare som 
här passerar revy och som begått böcker om Cevennerna, om Ardennerna, om Limou
sin, om Jura, om Savoyen, om Provence, om Loire-dalen. För att vara riktigt på den 
säkra sidan tar Holmqvist t. o. m. med dem som skrivit om det franska Kanada och om 
diverse kantoner i Schweiz. Ur historisk synpunkt finns det självfallet ingenting att in
vända mot den typen av namnkataloger — ■ det kan t. ex. vara roligt att veta hur schwei
zaren Ramus bildar traditionsbakgrund för den långt viktigare Jean Giono! —  men från 
pedagogisk synpunkt och ur läsbarhetssynpunkt måste frågetecken sättas i kanten. Vad 
blir egentligen läsarens behållning av lektyren, när han får veta så litet om varje en
skild författare?

Emellertid är ju ett encyklopediskt vetande också en sorts vetande, och Bengt Holm 
qvist är kanske inte den som syndat mest på nåden i Bonniers Allmänna Litteratur
historia. Tvärtom finns det hos honom ett väl utvecklat sinne för linjeföring och pro
blemdebatt, som kanske särskilt kommer till sin rätt, när han får behandla den lyriska 
modernismen och de estetiska idéer och manifest som ligger bakom denna. Framställ
ningen av sådana fenomen som dadaismen och surrealismen i Frankrike, futurismen i 
Italien, ultraismen och »generation 27» i Spanien och motsvarande yttringar av »crea- 
cionismo» i Latinamerika är utomordentligt instruktiv. Inte minst traditionssambanden 
bakåt i tiden, t. ex. det uppblossande intresset för Gongora i 1920-talets Spanien, är 
väl tillvaratagna och belysta. Samtidigt är det påfallande —  och detta är en iakttagelse 
som särskilt tränger sig på vid sammanhängande läsning —  att nästan bara den tradi
tion intresserar Holmqvist som »pekar framåt» och som »föregriper» de mirakulösa tek
niska och formella nyvinningarna i den modernaste dikten. För den döende traditionen 
och för det formspråk, som inte hade framtiden för sig, har han vida svårare att uppbåda 
någon entusiasm. Belägg för detta påstående erbjuder de talrika partier, där »retoriska» 
och »klassicerande» stilriktningar i Frankrike avhandlas (se t. ex. om Malraux’ retorik och 
kanske i synnerhet Montherlants) eller där naturalismen —  realismen —  verismen 
framställs som hämmande för den moderna komplicerade diktens framväxt. A llt som 
allt skymtar man också i litteraturhistorikern Holmqvists arbete hela tiden den oss så 
välbekante kritikern i funktion: bara de diktare blir riktigt intressanta som skriver 
komplicerat och välstrukturerat, estetiskt distanserat och »opersonligt». Den stora konsten, 
särskilt naturligtvis den riktigt goda moderna lyriken, blir den konst som låter uttrycket 
segra över innehållet och som pä det hela taget låter skönheten betyda mer än idéerna.

Naturligtvis vill ingen förmena Holmqvist rätten att på detta sätt arbeta med sin 
egen uppsättning av litteraturkritiska instrument, tvärtom ger hans fasta värdeskala en 
stabil prägel åt hela framställningen. Den som följer honom på den långa färden från 
Proust till Malraux, från Gozzano till Silone, från Gomez de la Serna till Garcia Lorca 
och Alberti, från Rubén Dario till Drummond de Ändrade behöver aldrig sväva i 
tvivelsmål om i vilken estetisk riktning guiden prompt vill driva honom. En annan sak 
är, att Holmqvists alldeles speciella sensibilitet —  den analytiska filosofins okänsliga 
snusförnuft i ohelig allians med nykritikens mest subtila fingertoppskänslighet! —  ställer
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honom främmande för mycket av det som är mest typiskt i t. ex. fransk tradition. Re
dan efter utspelet av de första två stora författarporträtten av Proust och Gide, som 
bara innebär att Gide helt geschwint spelas ut mot Proust och förlorar, förstår läsaren 
vart det barkar hän. Gide var »inte någon riktigt stor diktare», meddelas det kort och 
gott, och skälet är förstås, att denne inte kunde glömma sig själv i sin dikt! »Någon 
betydande kritiker var han inte». Inte heller tilltalas Holmqvist av Gide som människa 
och moralist. Hans »illusionslöshet uteslöt . . .  inte ett illusionsmakeri av relativt enkelt 
och delvis tarvlig sort» och —  det är ingen måtta på ironin! —  det står »en aura av 
frälsbarhet» kring honom. I stort sett misslyckades han som konstnär överallt där Proust 
lyckas, till hans få förtjänster räknas att han »så att säga (kom) att erövra klassicismen 
från den litterära och ideologiska reaktionen». Omdömen som dessa kan kanske vart 
och ett för sig vara begripliga, även om jag inte gärna skulle vilja åta mig att försvara 
många av dem. Tillsammantagna förmedlar de en bild av Gide som gör det ofattbart att 
han likafullt och ovedersägligen stått som portalfigur och utgångspunkt för så mycket 
av detta sekels viktigaste franska intellektuella liv. Frågan blir till sist också, om det är 
riktigt rättvist att hela tiden på det här sättet mäta moralisten Gide med en måttstock 
som är lämpad för esteticisten Proust. Det vore en enkel sak, föreställer jag mig, att 
göra alldeles samma manöver i omvänd riktning och med ett utfall som kunde bli minst 
lika förödande för Proust. Tryggast är väl att inte jämföra inkommensurabla storheter 
alls utan att låta såväl Gide som Proust behålla den plats som bådadera, var och en på 
goda grunder, intar i det franska litterära medvetandet. Men för den sortens neutrali
tet —  låt oss gärna kalla det historisk observans —  står Holmqvist främmande. Och 
lika litet som han ger akt på franska värderingar av moralister och retoriker, lika litet 
lojal är han när han diskuterar landets metafysiker och filosofer. Ett exempel erbjuder 
den passus ur avsnittet om nythomismen, där Jacques Maritain som filosofisk forskare 
brutalt spelas ut mot historikern Etienne Gilson. Formuleringarna vittnar om att förf. 
inte begripit och inte heller har någon större åstundan att vilja begripa franskt idéliv 
utifrån dess egna traditionsförutsättningar: »Något om den perenna filosofins svårig
heter säger det väl att just historikerna ( . . . )  har behållit den vetenskapliga ledningen; 
att verkligen aktualisera den aristoteliskt-skolastiska doktrinen, att tolka den moderna 
vetenskapens resultat med utgångspunkt i lärorna om akt och potens, form och materia 
etc., var däremot en ganska orimlig uppgift. Men det hör till saken att fransk filosofi 
över huvud förblev rätt outvecklad, i det längsta utan kontakt med den nya logik och 
den strängare metodik som särskilt i England kom att omöjliggöra mycket djupsinne 
av de gamla grundlösa sorterna (s. 201).

Med en sådan tvärsäker förvissning om att ljuset egentligen bara kommer från Cam
bridge eller Stockholm är det märkligt, att Holmqvist trots allt har så stor förståelse 
för mörkret i Paris, när det breder ut sig i den katolska romanlitteraturen. Men en sådan 
förståelse måste i rättvisans namn inregistreras. Förf:s aktningsvärda önskan att tygla 
sin motvilja mot allsköns »själafiskare» utmärker avsnitten om Mauriac, Bernanos, Green, 
Jouhandeau och Jouve, som också blivit mycket läsvärda. Argumentationslinjen blir 
förstås att dessa diktare, när de är som bäst håller ute doktrinerna och i stället gestaltar 
ondskans värld och beskriver nådens flöde. Då är Holmqvist beredd att följa med, i 
varje fall ett långt stycke. I fråga om Mauriac får han trösta sig med att dennes natura
lism i varje fall inte pekar framåt i den romantekniska utvecklingen: »Någon förnyare 
av romanen var han aldrig. Frånsett en del ’filmatiskt’ abrupta grepp i 20-talsböckerna 
odlade han i huvudsak en klassicerande form och en stil med anor från Racine» (s. 210). 
Omdömet är naturligtvis i sak alldeles riktigt, likaså påståendet att en diktare som Jouve 
ofantligt mycket mera pekar framåt genom sin (om Saint John Perse erinrande) moder
nistiska eklekticism. Men vad som kanske kunde ha påpekats lite här och var i Holm- 
qvists bok är, att det i Frankrike inte alltid och under alla omständigheter tycks vara 
det moderna och det som formellt »pekar framåt» som nödvändigtvis taxeras högst: 
också vad som sägs i traditionellt retoriska eller klassicerande eller naturalistiska former 
kan vinna appell, nämligen om det bara sägs tillräckligt bra. Också den metafysik och 
t. ex. ontologiska spekulation som frodas på fransk mark vittnar väl egentligen bara om 
samma sak, ett kulturmedvetande för vilket inte bara utvecklingen framåt utan också 
traditionen bakåt i tiden betyder något. 13

13 - C 8 4 3 8 8  Samlaren 1968
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Läsningen av Holmqvists stora arbete kan för den som inte omfattar hans trosvissa 
estetiska framstegstänkande och fascination inför litteraturens formsida alltså föranleda 
täta reservationer. Men frågetecknen sätts i marginalen till en överväldigande rik bok, 
som —  hur man än bedömer enskildheterna —  imponerar genom sin kunskapsrikedom, 
sin noggrannhet med fakta och sin kritiska distinktionsförmåga. Holmqvists förmåga 
att se själv och att upptäcka det nya i det gamla är anmärkningsvärd, jag hänvisar bara 
till porträttet av den i Sverige tämligen försummade diktare som Holmqvist (s. 343) 
betecknar som »den mest originelle bland Italiens moderna romanförfattare och som ett 
betydelsefullt fenomen i den nyare berättarkonsten över huvud», den redan på 1890- 
talet verksamme Italo Svevo, sedermera —  liksom Beckett —  lärjunge och nära vän till 
Joyce och en av dem som trampat upp vägarna för den moderna absurdismen. Upp- 
täckarglädje och självständighet utmärker alltså boken om Den moderna litteraturen, 
det tycks gälla även de politiska avsnitt där statsvetaren Holmqvist med anmärknings
värd sakkunskap behandlar politiska förlopp, fascismens framväxt och Mussolinis makt
tillträde i Italien, Francos seger i Spanien, jordfördelningsförhållanden och nordameri
kansk interventionspolitik i Latinamerika. Hur omsorgsfullt förarbetet till den före
liggande volymen varit får man också fullt klart för sig, när man observerar vilken väldig 
sekundärlitteratur av bearbetningar och kritik som Holmqvist betat av och vilken möda 
han nedlagt på att försäkra sig om den senaste upplagan av de Obras complétas eller 
Œuvres complètes som han åberopar. Den moderna litteraturen är tvivelsutan en av de 
mest genomarbetade volymerna i Bonniers Allmänna Litteraturhistoria.

Thure Stenström

JACQUES och JUNE G u ic h a r n a u d : M odern Trench theatre from  Giraudoux to Genet. 
Revised version. Yale University Press 1967.

i9 6 0  gav Jacques Guicharnaud i samarbete med June Guicharnaud ut en bok om 
modern fransk teater och fick då beröm även av regissörer och skådespelare —  verkligt 
fackfolk sålunda. Den nu utgivna, bearbetade och utökade upplagan av detta arbete 
bör uppmärksammas också av teaterintresserade litteraturforskare, eftersom den ger en 
intressant sammanfattning av den revolutionära epoken i fransk teater —  så snabbt som 
utvecklingen nu sker bör det nämnas att anspråken inte får omfatta »dagens» namn 
utan föregångarna Giraudoux, Cocteau, Claudel fram till Sartre, Ionesco, Beckett och 
Genet.

Boken är mer intressant rent innehållsligt än metodiskt; några nya grepp redovisas 
inte och en del av resonemangen bygger på en diffus föreställning om att vissa ställ
ningstaganden av abstrakt natur är särskilt värdefulla —  som t. ex. att Cocteau ställer 
sig på människans sida när han skriver ett drama; intressantare hade varit att få ta del 
av hur ingående Cocteau i sin dramatik påverkats av den moderna filmen och hur han 
i sin tur påverkat den. Stundom känns Guicharnauds värderingar nattståndna. Med all 
respekt för t. ex. Anouilhs teaterskicklighet måste man ju ändå säga att han nu ter sig 
tämligen förlegad. Frågan är om han inte i likhet med Rostand, Roussin och Sacha 
Guitry kunde ha förpassats till förordet i stället för att som nu bli behandlad som en 
av de ledande andarna.

Då är respekten för Claudel mer motiverad, inte minst för den storartade lyrik som 
finns isprängd i hans magnifika tablåer, som först på de senare decennierna lockat 
regissörer av klass, från Barrault till Kavli. V ill man ha en verklig inblick i Claudels 
dramatik och hans egen syn på den, inte minst rent teatertekniskt, bör man gå från 
Guicharnauds bok till Jean-Louis Barraults essaysamling Nouvelles réflexiones sur le 
theatre (Bibliothèque d’esthétique, Flammarion 1959). Där berättar Barrault om sitt sam
arbete med Claudel vid iscensättningen av de stora dramerna. Claudel tog mycket noga 
del i förarbetena och skrev långa utläggningar till Barrault om sin syn på diktion, ton
fall och betoning.

Efter sina analyser av »handlingens» dramatiker Sartre och Camus har Guicharnaud 
uthållighet kvar för att kämpa sig igenom också Beckett och Genet. Genomgående får 
man veta mer om skådespelens innehåll än om själva fantasteriet och magin. Det Artur


