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Miscellanea

Termen litteraturvetenskap
Samlaren avtrycker här med professor Gunnar Tideströms tillstånd hans skrivelse till 

Historisk-filosofiska sektionen i Uppsala den io  oktober 196S.

Till Historisk-filosofiska sektionen.

Mot sakkunnigutlåtandena rörande den lediga professuren i litteraturvetenskap 
vid universitetet i Umeå har tre av de sökande var för sig gjort erinringar. Åtminstone 
två av dessa sökande har därvid kommit in på frågan vad som bör förstås med termen 
»litteraturvetenskap». Enligt docenten Qvarnströms mening har de sakkunniga åsidosatt 
eller inte tagit vederbörlig hänsyn till de »direktiv», som kan sägas ligga inneslutna 1 
den av Kungl. Maj:t fastställda benämningen på professuren, och de intentioner, som 
kommit till uttryck i olika instanser förberedande yttranden. Docenten Linnér har i sin 
skrivelse den 27 september 1968 anlagt liknande synpunkter. Med anledning härav har 
undertecknad den 30 september fått uppdraget att utreda innebörden av termen »littera
turvetenskap» i förhållande till innebörden av beteckningen »litteraturhistoria med 
poetik».

Den följande framställningen disponeras så, att jag till en början söker klargöra, hur 
frågan helt allmänt ter sig ur en litteraturforskares egen synpunkt. Därefter redogör 
jag för de förberedande och beslutande instansernas uttalanden i samband med den just 
nu aktuella professurens tillkomst.

Det första som måste slås fast är givetvis, att »vetenskap» är ett vidare begrepp än 
»historia» och att litteraturvetenskap följaktligen är en vidare disciplin än litteratur
historia i egentlig mening.

H  istoriev et ens kap erna
Vad som utgör det gemensamma och karakteristiska för historievetenskaperna (språk

historia, religionshistoria, politisk historia, ekonomisk historia, personhistoria, litteratur
historia etc. etc.) behöver förvisso inte utredas för denna sektion. Populärföreställningen, 
att det som skiljer dem från andra vetenskaper är att de sysslar med sådant som är 
»gammalt och fornt», måste inte bara sägas vara ytlig utan är direkt missvisande. Ett 
vetenskapligt arbete kan inte rubriceras som historia av det skälet, att den behandlar 
något förflutet, och faller inte utanför historia av det skälet, att den behandlar något 
närvarande. En framställning blir heller inte i högre grad litteraturhistorisk om den 
undersöker svunna epokers diktning än om den gäller en samtida författares produktion. 
Det som kännetecknar historievetenskaperna är däremot, att de betraktar de företeelser 
som de behandlar såsom led i ett större sammanhängande förlopp.

Utreda förlopp rätt och slätt gör ju också de flesta övriga vetenskaper. En kemisk 
reaktion är ett förlopp, igenväxningen av sjöar likaså, utan att en kemist eller en biolog, 
som klarlägger dylika processer, fördenskull sägs skriva historia. Något måste därför 
tilläggas: de förlopp historievetenskaperna söker utreda och beskriva, är av så komplex 
natur, att kombinationerna av relevanta faktorer aldrig i sin helhet upprepas, aldrig är 
desamma från det ena tidsmomentet till det andra. De ytterst sammansatta skeenden och 
konkreta helheter, som dessa vetenskaper främst intresserar sig för, återkommer därför 
aldrig. Häri ligger anledning till att historievetenskapernas företrädare —  frånsett några 
få särlingar —  i allmänhet eftertryckligt avböjer att på grundval av sitt material göra
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bestämda förutsägelser och framtiden. I sin tur medför detta vissa konsekvenser för histo
rievetenskapernas teoribildning. Deras teorier, i den mån man vill använda denna kanske 
alltför anspråksfulla term, måste i regel bli ganska trevande och är i varje fall av annan 
art än i de vetenskaper, där teorierna får formen av experimentellt verifierbara prognoser.

Litteraturhistoria
På sitt fält, litteraturens och det litterära livets, undersöker litteraturhistorikern, lik

som andra historiker på sina fält, företeelser som ingår i ett större, ständigt föränderligt 
tidssammanhang. Han söker utreda vad som skett och sker, och om möjligt också varför 
det skett, m. a. o. vilka faktorer det är som bestämt litteraturutvecklingen under ett 
kortare eller längre tidsavsnitt eller bestämt ett enskilt verks innehåll och gestaltning.

Så mångskiftande som litteraturen är och så komplext som varje enskilt diktverk 
faktiskt är, är det naturligt att också litteraturforskningen blir mångskiftande och rikt 
differentierad. Under den senaste mansåldern har den otvivelaktigt blivit ännu mera 
differentierad än tidigare. Inom litteraturhistorien ryms översiktliga epok- och genre- 
undersökningar såväl som studier över utvecklingen inom ett enskilt författarskap eller 
över ett enda verks tillkomst, gestaltning och verkningar. Där ryms undersökningar av 
speciella litterära symboler och utredningar om något visst motiv och dess vandringar, 
liksom genetiskt upplagda idéanalyser och renodlade form-, struktur- och stilstudier m. m.

Litteraturhistorien har differentierats också på ett annat sätt. Alltefter de faktorer, 
vilkas betydelse för diktningen och litteraturutvecklingen man önskar belysa —  t. ex. 
författarnas personliga livsupplevelser, samhälleliga förändringar, impulser från andra 
verk, de må vara skönlitterära eller ej —  har somliga forskare stundom specialiserat sig 
på vissa undersökningstyper. Därmed följer i regel olika metoder: biografiska, social
historiska, komparativa. En del forskare har på den litterära skapelseprocessen också sökt 
tillämpa »djuppsykologiska» betraktelsesätt.

Litteratursociologien, i den mån den genom att undersöka läsvanor, publiksmak, kritik, 
distributionsvägar, kulturdirigerande institutioner etc. etc. vill belysa litteraturens livs
betingelser och verkningar under skilda skeden eller en given tidsperiod, måste enligt 
mitt språbruk obetingat räknas som en litteraturhistorisk disciplin. Att så också av hävd 
varit fallet i vårt land kan man ju f. ö. styrka genom att nämna namnet Henrik Schiick.

Po etik
De lärostolar, som vid övriga universitet närmast motsvarar den nu aktuella i Umeå, 

har som bekant länge benämnts professurer i »litteraturhistoria med poetik». Ordet 
poetik, som i dagligt tal nästan kommit ur bruk, har visserligen haft olika innebörd 
under olika skeden och kan fortfarande ha skiftande betydelse i skilda sammanhang, 
men full enighet torde råda om att termen, då den ingår i beteckningen på universitets- 
ämnet, bör fattas i analogi med det senare ledet i t. ex. beteckningen »konsthistoria med 
konstteori». Poetik är m. a. o. här liktydigt med litteratur teori, alltså inte bara poesiteori 
utan diktningens eller skönlitteraturens teori över huvud, och kan alltså sägas utgöra 
ämnets systematiska del. På sistone har intresset för de begreppsmässiga, terminologiska 
och teoretiska frågorna tydligt ökats, i Sverige liksom i utlandet. Litteraturteoretiska 
arbeten torde numera regelbundet krävas i licentiatkursen, och några forskare, både 
äldre och yngre, ägnar för närvarande, bl. a. här i Uppsala, sina egna undersökningar 
åt begrepps- och teoribildningen inom ämnet.

Icke-historisk litteraturforskning
Det finns emellertid inom litteraturforskningen de facto åtskilliga undersökningstyper, 
som inte rimligen kan hänföras vare sig till litteraturteori eller till litteraturhistoria i 
strikt mening. Dit hör bl. a. sådana deskriptiva eller strukturellt analytiska, på dikt
verkens konstnärliga funktion inriktade studier, som inte sätter in de behandlade verken 
i något genetiskt eller tidshistoriskt sammanhang, och vidare sådana renodlat berättar- 
tekniska, verstekniska etc. studier, som inte syftar till att klarlägga orsaksförlopp eller 
dra utvecklingslinjer (låt vara att resultaten av dylika undersökningar sedermera ofta 
kan utnyttjas både av den historiskt inriktade forskaren, då han söker teckna större



Miscellanea 8 3

sammanhängande förlopp, och av teoretikern, då han söker samla spridda företeelser 
under en enhetlig gemensam princip). D it hör också sådana välkända enkätundersök
ningar av publikupplevelser inför diktverk, som inte anlägger några historiska tids
perspektiv, typ: Gunnar Hanssons Dikten och läsaren —  och naturligtvis även sådana 
strängt experimentella undersökningar som, ev. med hjälp av apparatur, söker registrera 
läsarnas eller åhörarnas respons.

Även andra exempel ma anföras. Litteraturstatistiska undersökningar kan visserligen 
vara historiskt upplagda, syftande till att kvantitativt verifiera påståenden om utveck
lingsförlopp, underbygga författarattributioner o. d., men de behöver inte nödvändigt 
vara det. Gränsen mellan historiska och icke historiska forskningsuppgifter är här som 
ofta ingalunda skarp. Möjligheten av att inom litteraturforskningen i ökad omfattning 
använda statistiska metoder har på sistone varit ganska livligt debatterad. Kruxet torde 
framför allt ligga i svårigheten att klart avgränsa de grundläggande statistiska enheter 
som skall kvantitativt mätas. Dock: vad som härvidlag kan göras bör göras.

V ill man vara strängt logisk måste man säga sig, att också ett argumentationsana- 
lytiskt arbete som Sven Linnérs Litteraturhistoriska argument i sig varken är litteratur
historia eller litteraturteori. Men detta hindrar givetvis inte att ett sådant arbete likaväl 
som andra metodologiska studier och överväganden är en icke oviktig angelägenhet för 
det universitetsämne det är fråga om.

Undersökningar av de icke-historiska slag som ovan nämnts —  och kanske andra 
därtill —  har ofta både producerats, behandlats, bedömts och godtagits inom ramen för 
ämnet litteraturhistoria med poetik, varvid man alltså långt hellre tänjt på eller tummat 
på innebörden av termerna »historia» och »poetik» än stängt vägen för nya bidrag till 
litteraturvetenskapen och litteraturförståelsen.

Litteraturvetenskap
Termen litteraturvetenskap torde i Sverige ha inaugurerats redan av Fredrik Böök i 

hans »Svenska studier i litteraturvetenskap» (1913), men den har hittills knappast slagit 
igenom. I Tyskland är den som bekant vanlig: »Literaturwissenschaft».

När nu myndigheterna börjat använda denna vidare beteckning, har de inte bara 
tagit i bruk ett kortare och lätthanterligare uttryck än det hittills gängse, »litteratur
historia med poetik», utan de har också tagit hänsyn till de facto-utvecklingen inom 
ämnet, och de har enligt min mening gjort det i den terminologiska klarhetens intresse. 
Litteraturvetenskap innesluter (men står självfallet inte i motsats till) litteraturhistoria 
och inrymmer därjämte metoder, målsättningar och forskningsbidrag som faktiskt före
kommer inom universitetsämnet men icke är historiska i ordets egentliga mening.

Möjligt, eller som det senare skall visa sig t. o. m. troligt, är att myndigheterna där
igenom också velat uppmuntra sådana forskningsinsatser som faller utanför det traditio
nella fältet. Att de emellertid inte velat premiera sådana insåser på den historiska 
forskningens bekostnad och ännu mindre utesluta denna, tycks mig klart framgå både 
av den valda beteckningen själv och av flera instansers yttranden.

Det förtjänar påpekas, att termen litteraturvetenskap i officiella handlingar ingalunda 
används bara då det gäller universitetet i Umeå. I det av kanslersämbetet nyligen utgivna 
betänkandet »Utbildningslinjer vid filosofisk fakultet» föreslås termen införd för samtliga 
universitet i riket. Det kan således omöjligen avse någon bestämd gren inom litteratur
forskningen eller i och för sig någon Norrlandsspecialitet.

Professuren i Umeå
Jag övergår nu till att redogöra för olika instansers yttranden i samband med till

komsten av professuren i litteraturvetenskap i Umeå.
Den av fakultetsnämnden den 2 november 1965 tillsatta kommitté, som den 14 mars 

överlämnade sitt »förslag till humanistisk utbildnings- och forskningsorganisation i 
Umeå», yttrande däri följande (s. 34 f): 

y>Litteraturhistoria med poetik
Litteraturhistoria och historia har för närvarande de i särklass största studerande
antalen bland de historisk filosofiska ämnena. Ämnet litteraturhistoria tillhör de 
humanistiska kärnämnena.
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Tillsammans med nordiska språk ger ämnet lärarkompetens i modersmålet.

Tillströmningen av studerande kan beräknas bli god. Ämnet litteraturhistoria kan 
tillsammans med historia redovisa det högsta antalet doktorander och licentiander 
vid övriga lärosäten.

Professurerna i ämnet har för närvarande beteckningen litteraturhistoria med 
poetik. I likhet med vad som föreslagits för ämnet konsthistoria förordar kom
mittén att professuren får en vidare beteckning, nämligen litteraturvetenskap. Pro
fessuren skall avse forskning rörande det litterära livets och den litterära produk
tionens form er och allmänna villkor med anläggande av såväl deskriptiva och ana
lytiska som, historiska aspekter (kurs. av mig).

Kommittén förutsätter ett samarbete emellan de föreslagna professurerna i engelska, 
tyska, franska litteraturen och språket och professuren i litteraturvetenskap.»

Den slutsats som synes kunna dragas av detta yttrande är att kommittén, i likhet med 
undertecknad ovan, betraktar litteraturvetenskap som en vidare beteckning än den gängse 
men inneslutande även litteraturhistoria. Den kursiverade meningen förefaller mig sak-, 
ligt tillräckligt klargörande. (Det enda man möjligen skulle kunna invända mot formu
leringen är att »deskriptiv», »analytisk» och »historisk» naturligtvis inte är logiskt sido
ordnade begrepp som kan adderas eller ställas emot varandra. Det finns en deskription 
och analys som tar fasta på historiskt relevanta moment och element, och det finns en 
deskription och analys som inte gör det.)

Universitetskanslersämbetet yttrar i sina petita för budgetåret 1967/68, »Högre ut
bildning och forskning», s. 34, beträffande organisationen i Umeå:

»I frågan om litteratur- och konsthistoria har Humeå-65 genom de föreslagna be
nämningarna velat ge professurerna en vidare beteckning än motsvarande tjänster 
vid de befintliga humanistiska fakulteterna.

Fakultetsberedningen har ingående prövat kommitténs förslag och övriga rekom
mendationer. I överensstämmelse med vad beredningen förordat vill UKÄ anföra 
och föreslå följande.

UKÄ finner det av Humeå-65 framlagda förslaget i stort sett väl motiverat
j ------------ /. Vad beträffar benämningarna delar ämbetsverket i huvudsak kom 
m itténs uppfattning och ämnar därför nästa år överväga i vad mån en motsvarande 
modernisering av beteckningarna, såsom litteraturvetenskap i stället för litteratur
historia m ed poetik, bör generellt företas» (kurs. av mig).

Jag tillåter mig här citera också en passus ur ämbetets förslag till anslagsäskanden för 
budgetåret 1969/70, närmast i samband med förslag om en professur i litteraturveten
skap, särskilt dramaforskning, vid universitetet i Lund (s. 30):

»Genom att föreslå benämningen litteraturvetenskap i stället för den hittills gängse 
—  litteraturhistoria med poetik —  vill UKÄ markera tjänstens inriktning på 
såväl de estetiska, psykologiska och sociologiska som de rent historiska aspekterna 
på dramat.»

Denna vidsynta och samtidigt koncentrerade ämnesbeskrivning kunde naturligtvis 
mutadis mutandis tillämpas också på professuren i Umeå, men det bör noteras, att 
själva formuleringen inte förelåg då de sakkunniga utförde sitt arbete.

I »Bilaga 10 till statsverkspropositionen 1967. Ecklesiastikdepartementet», s. 227, 
säger departementschefen:

»På grundval av 1965 års riksdagsbeslut att en humanistisk utbildnings- och forsk
ningsorganisation skall byggas upp vid Umeå universitet (jfr prop. 1965: MU s.
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140, SU 173, rskr 411) har universitetskanslersämbetet —  efter utredning av en 
särskild petitakommitté inom filosofiska fakulteten i Umeå —  föreslagit, att vid 
detta universitet skall inrättas sammanlagt elva professurer i humanistiska ämnen 
inom loppet av en fyraårsperiod med början budgetåret 1968 /69 . Förslagen om 
dess tjänsters ämnesbenämningar utgår enligt ämbetet från bl. a. behovet av nya 
forskningsinriktningar samt lokala önskemål. Den humanistiska utbildningsorganisa
tion i Umeå —  som f. n. inom ramen för försöksvis anordnad lärarutbildning om
fattar ämnena historia, litteraturhistoria, nordiska språk samt engelska, franska och 
tyska språken —  skall enligt förslaget successivt byggas ut så att alla de stora cen
trala ämnena vid befintliga humanistiska fakulteter blir företrädda.

Med anledning av kanslersämbetets förslag vill jag erinra om att statsmakternas 
beslut år 1964 om utbyggnad av Umeå universitet med samhällsvetenskapliga och 
matematisk-naturvetenskapliga ämnen (jfr prop. 1964: 74 s. 68, SU 94, rskr 214) 
innebar, att forskningsorganisationen i dessa ämnen skulle ges en särskild profil 
med hänsyn till i första hand aktuella behov inom forskningen. Jag anser det 
väsentligt, att önskemålen om viss särprägel beträffande inriktningen även av den 
humanistiska forskningsorganisationen i Umeå om möjligt tillgodose. Kanslersäm
betets förslag är enligt min mening väl mycket bundet vid den traditionella utform
ningen av en humanistisk fakultet. Av detta skäl är jag inte beredd att nu ta ställ
ning till ämbetets förslag annat än i begränsad utsträckning.

Planeringen för utbyggnad av en humanistisk utbildnings- och forskningsorganisa
tion i Umeå bör enligt min mening ta sikte på att man skall kunna få fram sådan 
specialisering och differentiering inom  organisationen som hetingas av utvecklingen 
inom  resp. ämnesområde och av de speciella förutsättningarna i Norrland. Därvid 
bör prövas såväl den organisatoriska utbyggnaden i fråga om tjänstetyper som 
läm pligheten av att —  med ämnena idéhistoria, vetenskapsteori och allmän språk
vetenskap som bas —  en speciell forskningsprofil beträffande även de humanistiska 
ämnena kom m er att känneteckna universitetet i Umeå.

Jag delar emellertid universitetskanslersämbetets uppfattning att utbyggnaden av 
en permanent organisation för humanistisk utbildning och forskning i Umeå bör 
påbörjas budgetåret 1968 /69 . Med stöd i ämbetets tidsplan för utbyggnaden för
ordar jag, att principbeslut nu fattas om att en professur i vartdera av ämnena 
litteraturvetenskap och svenska språket, särskilt nusvenska, skall inrättas vid Umeå 
universitet den 1 juli 1968. / ----------—-/» (Kursiveringarna av mig.)

Huruvida och i vilken utsträckning universitetskanslersämbetets och departements
chefens citerade yttranden är att betrakta som »direktiv» för de sakkunniga vid deras 
bedömning av de sökande och för sektionsmedlemmarna då dessa avger sina vota, är 
väl närmast en juridisk fråga, som jag saknar kompetens att yttra mig i. En viss mot
sättning tycker man sig möjligen spåra mellan UKÄ:s starka betonande av litteratur
vetenskapens vidd och departementschefens allmänt hållna ord om specialisering. Av 
sammanhanget att döma förefaller det mig dock, som om departementschefens åsikt om 
det önskvärda i att universitetet i Umeå får en viss särprägel eller »profil», i första 
hand skulle gälla uppbyggandet av själva organisationen i dess helhet, alltså valet av 
däri ingående ämnen, och knappast eller blott i andra hand innebära ett krav eller en 
önskan, att de sökande (eller den till en tjänst föreslagne) i förväg skall representera en 
bestämd specialitet inom en ledigförklarad tjänsts ämnesområde. Vad i senare fallet ett 
hänsynstagande till »de speciella förutsättningarna i Norrland» skulle tänkas innebära 
för litteraturvetenskapens del, är jag personligen inte i stånd att inse eller avgöra.

I och för sig vore en önskan om viss differentiering inom det vida ämnet litteratur
vetenskap både tänkbar och begriplig. Tanken på en sådan torde inte vara främmande 
för ämnesrepresentanterna själva. En dylik differentiering skulle lättast utan vådor kunna 
åstadkommas vid universitet där ämnet förfogar över två eller flera topptjänster. Någon 
särskilt önskvärd forskningstyp eller något särskilt önskvärt forskningsfält har i fallet 
Umeå inte utpekats av myndigheterna. Att vänta eller kräva, att de sakkunniga efter 
eget skön skulle förorda en speciell inriktning för den ledigförklarade professuren och 
därefter rätta den ordning, i vilken de sökande enligt deras mening bör ifrågakomma
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till tjänsten, torde inte vara möjligt. I varje fall skulle de sakkunniga kunna anklagas 
för tjänstefel, om argument och preferenser av antydd art skulle kollidera med universi- 
tetsstadgans § 109. Där sägs som bekant, att vid tillsättning av professur inga andra 
grunder må åberopas än graden av ådagalagd vetenskaplig skicklighet (underförstått: 
inom det område tjänsten avser).

Uppsala den 10 oktober 1968
Gunnar T  ideström

Franzén, fru Lenngren, C. G. B. Peschek och Horatius
Franzéns dikt T il en ung Flicka publicerades ursprungligen i Stockholms posten den 
26 augusti 1793. I denna sin första tryckta gestalt lydde stycket på följande sätt:

1. Unga Flicka! 1 din wår 
bind dig myrtenkransen. 

Dansa, medan du det får: 
Snart är du ur dansen.

5. Snart en Herre återstår 
af den slaf, der smilar. 

Barnet gråter, waggan går 
och claveret hwilar.

2. Innan morgonen sin kos
smyga sig behagen: 

då en annan yngre ros 
tränger dig ur dagen.

3. Spegla dig, så länge än
spegeln dig berömmer; 

denna oförstälda wän 
nog en dag du glömmer.

4. Medan du ikring dig ser
ynglingar i låga:

Flicka! sjung wid dit claver, 
skämta wid din båga.

6. Suckar, eder och beröm,
verser och romaner, 

f röj de än din morgonbön, 
främje dina planer!

7. Snart med en förwissnad barm,
såsom Fru du waknar, 

waknar til beswär och harm 
och din krona saknar.

8. Rosorna i Hymens bädd
taggar ha, som sticka, 

wärre dock, at twär och hädd 
gråna såsom flicka.

9. Blomman utaf lefnaden 
lär dig då wärdera.

Dina femton år igen 
får du aldrig mera. I

I sin Lenngrenmonografi (Sthlm 1887, s. 178) har Warburg uttalat, att T il en ung 
Flicka sannolikt lånat både anslag och huvudtanke från fru Lenngrens mycket närbe
släktade T il Sophie, på hennes Födelsedag, tryckt i Stockholms posten den 28 juli 1792. 
Denna mening om konceptionssammanhanget övertages och utvecklas närmare av Sver
ker Ek i Franzéns Äbodiktning  (Gbg & Sthlm 1916, s. 90). » ...r im ligtv is» , heter det 
här, »har Franzén koncipierat sin dikt tämligen omedelbart efter läsningen av fru Lenn
grens. Han gör ett par lätta förändringar i rytmen och vinner därigenom den glidande 
verkan, som är honom egen. Också en egen känslodifferentiation får han fram», »en 
omedelbarare ungdomsberusning». Strofen om flickan och klaveret har enligt Ek person
lig anknytning, den handlar om Franzéns käresta Margret Thileman och om Franzén 
själv. Den mognare ålderns bekymmer skildras åter i närmare anslutning till fru Lenn
gren.

Onekligen företer T il en ung Flicka mycket stora likheter med T il Sophie. En viktig 
skillnad ligger naturligtvis som Ek framhåller däri att aspekten i den sistnämnda dikten 
är en annan. Fru Lenngren skriver utifrån en vuxen kvinnas erfarenhet:


