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tiva metoder. Oavsett vad man tycker om den här 
sortens litteraturforskning kommer digital huma-
niora sannolikt att få stort genomslag också inom 
svensk litteraturvetenskap framöver.

Karl Berglund

Rüdiger Zymner & Achim Hölter (red.), Hand-
buch Komparatistik. Theorien, Arbeitsfelde, Wis-
senspraxis. J.B. Metzler Verlag. Stuttgart 2013.

Det tyska förlaget J.B. Metzler har på senare tid 
sammanställt en rad viktiga handböcker och upp-
slagsverk. Ytterst användbart är Günther och Irm-
gard Schweikles litteraturlexikon från 1984 (se-
naste reviderade upplaga 2007) och en rad för-
fattare och filosofer har fått egna utförliga lexika: 
Heidegger, Adorno, Benjamin, Hölderlin, Rilke, 
Kafka, Celan med flera. Även specialinriktningar 
som exempelvis genreteori, kanonbildning och 
barn- och ungdomslitteratur har ägnats särskilda 
volymer. När nu Rüdiger Zymner, professor vid 
Bergische Universität Wuppertal, och Achim Höl-
ter, professor vid Universität Wien, tillsammans 
med närmare sextio medarbetare ger ut en handbok 
för hela ämnet allmän och jämförande litteraturve-
tenskap, på tyska oftast betecknat som ”Kompara-
tistik”, Handbuch Komparatistik. Theorien, Arbeits-
felde, Wissenspraxis (405 sidor med dubbla spalter), 
tar man ett aktuellt helhetsgrepp på ämnet, som har 
långt mer djuplodande ambitioner än gängse in-
troduktionsböcker för studenter, där metoder, be-
grepp och nyckeltexter presenteras. Man söker sys-
tematiskt redogöra för försöken att ge ämnet teo-
retiska och kulturella fundament utifrån ett inter-
nationellt perspektiv där anglosachsisk och fransk-
språkig tradition beaktas på samma grundliga sätt 
som den tyskspråkiga. Man strävar också efter att 
lyfta fram ämnets historiska grunder i filosofisk es-
tetik och poetologi.

Det första kapitlet, avdelning A, är en kort inled-
ning där redaktörerna på fyra sidor skisserar äm-
nets konturer. Det finns, hävdar man, trots natio-
nella avvikelser, en konsensus om ämnets innehåll 
och inriktning: den allmänna och den jämförande 
litteraturvetenskapen betecknas som ämnets två 
grundpelare. De båda riktningarna – förhållandet 
mellan dem är omstritt och René Welleks förso-
ningsförsök på 1950-talet blev föga framgångsrikt 
– får var sin artikel i avdelning B. Termen ”litté-

rature générale” återfinns för första gången i ett 
verk av Népomucène Lemercier 1817; ”general li-
terature” (Montgomery 1833) och ”allgemeine Li-
teraturwissenschaft” (Scherer 1865) följer efter. Till 
disciplinens pionjärer hör Fernand Baldensperger 
och Robert Patsch – den senare blev innehavare 
av en professur för ”Deutsche Literaturgeschichte 
und allgemeine Literaturwissenschaft” år 1919. Be-
teckningen ”littérature comparée” dyker för första 
gången upp 1868 i Jean-Jacques Ampères nekro-
log över Sainte-Beuve och 1863 fick Francesco de 
Sanctis en professur för jämförande litteratur vid 
universitet i Neapel, men i praktiken kan den jäm-
förande litteraturvetenskapen enligt Zymner fö-
ras tillbaka till August Wilhelm Schlegels före-
läsningar i Berlin 1804, ja rentav till publikatio-
ner av Johann Joachim Eschenburg från 1780- och 
1790-talen. Idag sysslar den allmänna litteraturve-
tenskapen med språkgränserna överskridande lit-
teraturteoretiska, metodiska och poetologiska frå-
gor, medan den jämförande ägnar sig åt kompara-
tiva analyser och tolkningar av genes och föränd-
ring vad gäller genrer, former, stoff, motiv, samt en-
skilda verk och texter.

Utgivarna indelar sedan disciplinen historiskt 
i fyra perioder – antik, medeltid, renässans och 
”Neukomparatistik” – och geografiskt i elva om-
råden, varav Nordvästeuropa utgör ett. Inom den 
antika litteraturen är jämförelsen konstitutiv, till 
exempel mellan Sofokles och Euripides i Aristofa-
nes Grodorna, eller de i synnerhet inom romersk 
diktning grundläggande principerna ”imitatio” 
och ”aemulatio”: Vergilii Aeneid skrivs i konkur-
rens med Ennius nationalepos Annales och natur-
ligtvis med Iliaden och Odysséen. Genetiska och 
typologiska jämförelser har gjorts, särskilt av mo-
tiv, topoi (Herkules vid skiljovägen, den gyllene ti-
den) och tankefigurer. Från 1960-talet har även den 
orientaliska litteraturens (i synnerhet Gilgameshe-
posets) inverkan på den antika grekiska diktkon-
sten varit föremål för forskningens intresse. Bib-
lisk och parabiblisk litteratur ses som en mötesplats 
mellan egyptiska, grekiska och främreorientaliska 
element. Andra forskare sysselsätter sig med recep-
tionen av antika verk genom tiderna – även inom 
teater, film, populärkultur och arkitektur. Sådana 
undersökningar kan även ha kulturkritiska ambi-
tioner. Handboken hänvisar vidare till 18-bands-
verket Der Neue Pauly (1996–2003).

Vad gäller forskningen i medeltidens litteratur 
betonas att den per se är komparativ. Texterna är, 
om de är författade på folkspråken, icke normerade 
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och ibland är de självfallet skrivna på latin. Diktade 
verk röjer tydliga samband över gränserna. Men så 
enkelt som att metod och forskningsfält skulle sam-
manfalla är det inte; det handlar om att också be-
akta de helt skilda traditioner som skenbart snar-
lika verk kan ingå i. Ursula Kocher framhåller i sin 
artikel fortfarande Ernst Robert Curtius Europä-
ische Literatur und lateinisches Mittelalter (1947) 
som ideal, då grundläggande parametrar som re-
torik, topik, naturförståelse, metaforik, symbolik 
och förhållande till teologin här format dispositio-
nen. Oraliteten spelar en stor roll under perioden, 
liksom bilden. Dessutom kräver medeltidsstudier 
djupgående teologiska kunskaper. Beträffande re-
nässansen står sig förvisso Jacob Burckhardts re-
nässansbegrepp fortfarande, men det har kom-
pletterats med ”early modern”-perspektivet och 
Stephen Greenblatts New Historicism-studier av 
Shakespeare. Individens födelse ersätts hos Green-
blatt av hans ”self-fashioning”. Studier av Edmund 
Spensers The Faerie Queene tar idag ofta intryck av 
postkoloniala undersökningar. Under diskussio-
nen av 1800- och 1900-talet betonar artikelskri-
benterna hur strukturalism, semiotik, poststruktu-
ralism och diskursanalys givit de komparativa stu-
dierna nya infallsvinklar. Särskilt viktigt därvidlag 
är intertextbegreppet.

I fråga om de elva geografiska områdena domine-
rar självfallet tre språkområden och utgivarna bör-
jar generöst nog med en översikt över den franko-
fona komparativa traditionen. Man refererar dels 
till översikter, dels till poetikens klassiker som 
Du Bellays och Perraults arbeten, och framhåller 
Mme de Staëls position som portalfigur samt hen-
nes samtal med August Wilhelm Schlegel. Före-
läsningar, speciellt Abel-François Villemains före-
drag vid Sorbonne från och med 1827 och Jean-
Jacques Ampères i Marseille från och med 1830 bi-
drar till att disciplinen får en fast grund vid seklets 
mitt. Lärostolar inrättas 1865 i Genève, 1897 i Lyon 
(med Joseph Texte, 1865–1900, och sedan Fernand 
Baldensperger, 1871–1958, som innehavare), 1910 
vid Sorbonne, 1925 vid Collège de France och 1918 
i Strasbourg. Det är också i den franska ockupa-
tionszonen som lärostolar i ”Allgemeine und ver-
gleichende Literaturwissenschaft” inrättas i de 
tyska ständerna Mainz 1946 och Saarbrücken 1949. 
Louis-Jean Betz ger ut en bibliografi 1897 och Bal-
densperger och Paul Hazard grundar en skriftserie. 
Olika vetenskapliga organisationer utvecklas. Idag 
finns 70 professorer i ämnet i Frankrike och äm-

net kan studeras vid 40 universitet. Den så kallade 
franska skolan inom disciplinen har traditionellt 
arbetat enligt positivismens regler, vilka förts vidare 
i ämnesintroduktioner, exempelvis i pocketserien 
Que sais-je?. En paradoxal situation uppstod under 
1900-talets sista decennier, då fransk filosofi kom 
att spela en avgörande roll i internationell kompa-
rativ litteraturforskning, medan den i Frankrike – 
Genette, Barthes och Todorov undantagna – fick 
stanna utanför universitetens murar.

I anglosachsisk tradition finner utgivarna äm-
nets rötter hos Matthew Arnold (1822–88), som 
pläderar för en litteratur bortom den brittiska na-
tionallitteraturen. En annan pionjär var Hutcheson 
Macaulay Posnett som utgav skriften Comparative 
Literature 1886. Posnetts metod betraktas som his-
torisk-sociologisk och artikelförfattarna fäster vikt 
vid hans metodiska reflexioner. USA hinner före 
England vad gäller inrättandet av professurer: Har-
vard 1890 och Columbia 1899. Med organisationer 
som MLA (Modern Language Association, 1947) 
och ACLA (American Comparative Literature As-
sociation, 1960) står ämnet, som kan studeras vid 
femtio amerikanska universitet, starkare i USA än 
i något annat land. Organisationerna delar också 
ut ett flertal uppmärksammade priser. I motsats till 
de franska komparatisterna har amerikanerna, från 
René Wellek (1903–95) och Harry Levin (1912–94) 
och framåt, ivrigt intresserat sig för teori- och me-
todfrågor. I Storbritannien grundades det första 
institutet för ”Comparative Literary Studies” 1953 
vid universitetet i Manchester.

Särskild betydelse för den komparativa litte-
raturforskningen har Yaleuniversitetet haft och 
handboken betonar förutom Wellek särskilt Er-
ich Auerbach (1892–1957), som var verksam där-
städes från 1950. Hans Mimesis från 1946 hör fort-
farande till de kanoniska skrifterna. Leo Spitzer 
(1887–1960), ursprungligen tysk romanist, var där-
emot anställd vid Johns Hopkins University i Balti-
more. Båda hade tvingats lämna Tyskland efter na-
zisternas maktövertagande. I ett föredrag 1958 inför 
ICLA (International Comparative Literature Or-
ganization) avgränsade sig Wellek från fransmän-
nen och formulerade grunderna för ”den amerikan-
ska skolan”. Tre gånger hittills – 1965, 1975 och 1993 
– har ACLA utgivit rapporter om ämnets tillstånd 
och allt mer har man kritiserat eurocentrismen. 
Särskilt vid Columbiauniversitetet har kompara-
tisterna, inspirerade av bland andra Edward Said 
och Gayatri Spivak, inlett samarbete med företrä-
darna för ”postcolonial studies”. Enstaka forskare 



Övriga recensioner · 347

som Harold Bloom har sökt formulera en väster-
ländsk kanon, men sådana försök tycks utgöra un-
dantag. Likaså har intermediala fenomen allt mer 
uppmärksammats av till exempel Ulrich Weisstein.

Den tyskspråkiga komparativa litteraturforsk-
ningens rötter går tillbaka till en skrift av poetik-
professorn Daniel Georg Morhof från 1682. Cen-
tral är Johann Elias Schlegels jämförelse mellan 
Shakespeare och Gryphius 1741. Johann Joachim 
Eschenburg föreläste 1769–1770 i Braunschweig om 
den sköna litteraturens historia och teori. För ro-
mantikerna August Wilhelm och Friedrich Schle-
gel, Ludwig Tieck och Friedrich Wilhelm Valen-
tin Schmidt var självfallet jämförelser mellan skilda 
litterära traditioner och skilda författarskap cen-
tral. Som akademisk disciplin inrättas dock allmän 
och jämförande litteraturvetenskap förhållandevis 
sent i Tyskland, som nämnts efter Andra världskri-
get. Däremot grundades tidskrifter som exempelvis 
Max Kochs Zeitschrift für vergleichende Literaturge-
schichte (1887–1910), där fundamenten för discipli-
nen formuleras i ett förord, och verk som behand-
lade den icketyska litteraturen gavs ut. I Schweiz var 
man dock tidigt ute och gav Betz en professur i Zü-
rich redan 1902. Senare kallar man Fritz Ernst, Paul 
de Man och Hans-Jost Frey till professuren, vilken 
dock för tillfället är vakant. Handboken följer nog-
grant forskarnas (Friedrich Hirth, Horst Rüdiger, 
Dieter Lamping med flera) skiften av tjänster och 
dylikt. 1965 grundas en institution för ämnet i Ber-
lin, vars förste och mest betydande professor var Pe-
ter Szondi (1929–1971), och 1975 blir Dietrich We-
ber professor i Wuppertal. Österrike får sina första 
institutioner för allmän och jämförande litteratur-
vetenskap i Innsbruck 1970 och Wien 1980. Äm-
net kan studeras vid 30-talet universitet inom det 
tyska språkområdet.

Övriga länder behandlas i översikter av växlande 
kvalitet. Den komparativa skandinaviska litteratur-
forskningen beskrivs på fyra sidor av Svend Erik 
Larsen. Icke förvånande börjar avsnittet med Ge-
org Brandes föreläsningar i Köpenhamn 1871. Hen-
rik Schück och Anton Blanck nämns – liksom små-
ningom Fredrik Böök och E.N. Tigerstedt. Avsnit-
tet tar mest upp universitetshistoriska aspekter och 
litteraturhistoriska översiktsverk och säger dess-
värre ganska litet om dagens komparativa littera-
turforskning i Skandinavien. Glädjande är dock 
att det av Gunilla Lindberg Wada och Anders Pet-
tersson utgivna fyrbandsverket Literary History 
Towards a Global Perspective (2006) nämns (vil-
ket sker på fler ställen i handboken än här). Slut-

ligen fladdrar några namn förbi – Paul B. Rubow, 
J. Billeskov Jansen, Johan Fjord Jensen, Jørgen Di-
nes Johansen, Louise Vinge – men uppgifterna in-
skränker sig till boktitlar och forskningsinriktning.

I avdelning C går utgivarna igenom den kompara-
tiva litteraturforskningens arbetsfält och metoder: 
först själva tankefigurerna, sedan epok, självbilder 
och bilder av det främmande, genrer, gränser, kul-
tur, konst, medialitet, komplexet tema/stoff/motiv, 
jämförelse, översättning och världslitteratur. Den 
komparativa studien från Herder och framåt an-
vänder sig utpräglat gärna av metaforer, påpekar 
Achim Hölter och exemplifierar med årstidsmeta-
forer, tider på dagen, väder, park och trädgård samt 
växter av skilda slag, särskilt blomster. Prototypisk 
är Tiecks ”Garten der Poesie”. Efter Darwin använ-
der sig forskarna av organismmetaforer som genes, 
ursprung, rötter, växande. Influenser kan i littera-
turhistoriska framställningar beskrivas som visa-
rens rörelser på kompassen.

I sin artikel om epokbegreppet går Angelika 
Corbineau-Hoffmann tillbaka till den astrono-
miska definitionen av ”epok” som hållpunkt i ti-
deräkningen när två himlakroppar bildar en kon-
stellation och formulerar därefter en begreppshis-
toria via Scaliger och Bossuet. Slaget vid Valmy 
1792 betecknades av Goethe, vilket Hans Blumen-
berg framhållit, som epokgörande. I Rankes his-
torieskrivning, exempelvis, kom epokbegreppet 
att spela en avgörande roll. Georg von Belows be-
greppsutredning från 1925 fungerar som utgångs-
punkt för diskussionen av epokbegreppets funk-
tion under 1900-talet. För moderna forskare som 
Karlheinz Stierle och Niklas Luhmann är epoker 
självfallet konstruktioner eller åskådningsformer. 
Epoker grundas genom interaktion mellan skilda 
kulturella fenomen, bland andra litteraturen. Den 
konstart som utgör epokens kärnpunkt kan skifta: 
arkitekturen under barocken, moralfilosofin un-
der upplysningen.

I den tidiga komparativa akademiska litteratur-
forskningen spelade nationalkarakteristika, som 
bekant, en avgörande roll. Idag arbetar mången 
komparatist empiriskt med bilder av det egna fol-
ket, grannfolken och mer avlägsna nationaliteter i 
litteraturen, exempelvis bilden av Tyskland och tys-
karna i fransk litteratur, ibland med, ibland utan, 
koppling till socialpsykologin.

Den komparativa litteraturforskningen går idag 
längre än att bestämma genrer; man reflekterar me-
todiskt och teoretiskt över genrer och genreteorier, 
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konstaterar Zymner. Forskarna jämför – såsom ex-
empelvis Hans Robert Jauß Racines och Goethes 
Iphigeniadramer – verk i samma genrer inom olika 
traditioner, eller följer – såsom Hugo Friedrich lyri-
ken, Peter Szondi dramat eller Peter V. Zima konst-
närsromanen – en genre i dess förändring och ren-
odling. Andra har undersökt genrers utveckling i 
litteraturhistorien (Ferdinand Brunetière), genre-
transformationer mellan olika nationallitteraturer 
eller genrers instabilitet.

Gränsen nämns redan i titeln på Lessings Lao-
koon oder über die Grenzen der Mahlerey und Poe-
sie (1766) och gränsdragning, gränsöverskridande 
och differens problematiseras ständigt, icke minst 
i traditionen efter Jacques Derrida. Till diskussio-
nen hör också Gérard Genettes reflexioner över 
paratexter. Medvetenhet om förhandenvarande 
gränser, även av geografiskt, politiskt och socialt 
slag, kan verka kreativt och få forskaren att ställa 
sina frågor på ett nytt sätt. Studiet av kulturformer 
kunde tidigare, såväl i konservativ som i marxis-
tisk tradition, ha ett tydligt normativt syfte. Detta 
är icke längre fallet, men däremot märks i många 
kulturstudier, särskilt i traditionen från Adorno/
Horkeimers Dialektik der Aufklärung (1947), ett 
kulturkritiskt inslag. Kulturteorier är i regel mer 
än rent deskriptiva, de framträder själva som ak-
törer i kulturdebatten, framhåller Frank Kelleter.

Centralt i den komparativa traditionen är konst-
begreppet; handboken refererar till Leonardo da 
Vinci och Leon Battista Alberti och betraktar 
Abbé Batteux Les beaux arts réduits à un même 
principe (1746) som grundtext. Immanuel Kants 
distinktion mellan det sköna och det sublima vad 
gäller estetiska omdömen i Kritik der Urteilskraft 
(1791) liksom bröderna Schlegels skrifter och He-
gels estetik är likaledes närvarande i en forsknings-
tradition där filosofiska bestämningar av konstbe-
greppet är centrala.

Medvetenhet om skilda mediers villkor och 
verkningsmedel är särskilt stark inom den forsk-
ning som sysslar med litteraturens materiella sida. 
Särskilt betydelsefulla i detta avseende har själv-
fallet Friedrich A. Kittlers (1943–2011) forskning 
och begreppsdiskussioner varit. Ett problem för 
traditionens utveckling, som Birgit Neumann fäs-
ter uppmärksamhet vid i handboken, är hur fors-
karen skall finna en teoretisk grund för mediestu-
diet när han/hon inser att alla kulturyttringar och 
utsagor är medialt förmedlade.

Inom stoff- och motivforskningen hör Elisabeth 
Frenzels (1915–2014) lexika Stoffe der Weltliteratur 

(1962) och Motive der Weltliteratur (1978) jämte 
hennes begreppsutredande uppsatser fortfarande 
till klassikerna (utgivarna avstår diskret från att 
nämna att hennes och maken Herberts Daten deut-
scher Dichtung visat sig vara politiskt kontroversiell 
och dragits in av förlaget). Tematologin präglas gi-
vetvis av senare decenniers ”cultural turn” inom den 
komparativa litteraturforskningen.

Månget introduktionsverk i jämförande littera-
turvetenskap försummar att reflektera över jämfö-
relsen som fenomen. Så icke denna handbok. Car-
sten Zelle lyfter fram jämförelsens roll inom juri-
diken och retoriken samt jämförelsens roll som lit-
terär genre från Plutarkos och Quintilianus och 
framåt. Av hävd tillhör såväl genetisk som typolo-
gisk komparation disciplinens huvudmetoder och 
åtskilliga böcker och uppsatser har ägnats distink-
tioner mellan olika forskares sätt att bedriva stu-
diet av påverkan och/eller analogi. Jämförelsen är 
ingalunda oomstridd som metod. Jauß och andra 
har varnat för att låta jämförelsen bli mekanisk; om 
den tar formen av en metahistorisk kategori hotar 
den att frikoppla text från kontext.

Översättningsforskningen aktualiserar, när den 
är som bäst, litteraturens fundamentala villkor och 
tillägnelsen av litteratur. Julia Abel framhäver här 
bland annat Peter Szondis studie av Paul Celans 
översättning av Shakespeares sonett 105 och Ge-
orge Steiners After Babel (1975).

Visserligen kan begreppet ”Weltliteratur” åter-
finnas hos August Wilhelm Schlözer i en skrift om 
isländsk litteratur 1773, men den som präglat såväl 
begreppet som studierna av fenomenet är givet-
vis Johann Wolfgang von Goethe i det berömda 
samtalet med Eckermann 31 januari 1827. Under 
de första decennierna tycks begreppet främst ha 
använts i litteratur- och samhällskritiska samman-
hang, men efter 1848 stärks tanken på en transna-
tionell och transhistorisk litteratur. I Posnetts ovan 
nämnda Comparative Literature får ”Weltliteratur” 
ett särskilt kapitel. Fritz Strich (1882–1963) ägnar 
begreppet en artikel 1930 och 1946 får världslit-
teraturen för honom bilda ett rum där folken ge-
nom sina största diktares röster kan tala med var-
andra. Efter Andra världskriget söker sig såväl dik-
tare som forskare bort från nationella idéer till 
världslitteraturens allmänhistoriska och allmän-
mänskliga ideal. Det faktum att många ämnesfö-
reträdare på grund av fascistiska och nationalso-
cialistiska regimer hamnat i exil eller diaspora gör 
det lättare för dessa ideal att vinna burskap. Men 
omkring 1980, i ljuset av exempelvis Edward Saids 
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Orientalism (1978; ett av de verk som nämns of-
tast i handboken) råkar begreppet i kris. Globalise-
ringen får Auerbachs och Welleks tysk-fransk-eng-
elskspråkiga kanon med slaviska och sydromanska 
inslag att byta namn från världslitteratur till väster-
ländsk litteratur, tidsligt, språkligt och topografiskt 
utpräglat eurocentrisk.

Avdelning D behandlar 25 problemkonstellatio-
ner i bokstavsordning, nämligen den allmänna och 
jämförande litteraturforskningens förhållande till 
estetik, inflytande, etnologi, eurocentrism, genus, 
globalisering, hybriditet, interpretation, kolonia-
lism, litteraturbegreppet, litteraturhistorien, mig-
ration, multikultur, mytologi, nationella filologier, 
orientalism, postkolonialism, politik, regionalitet, 
receptionsforskning, socialvetenskap, språkforsk-
ning, muntligt och skriftligt, värdering samt verk-
ningsforskning. Avdelning E presenterar åtta forsk-
ningstraditioner, exempelvis komparativ litteratur-
forskning som bro mellan nationer, och avdelning 
F utgörs av en tjugosidig historisk översikt över dis-
ciplinens utveckling från antiken till 2000-talet.

Handbokens perspektiv är utpräglat interna-
tionellt och på intet sätt begränsat till Wiens och 
Wuppertals horisonter, men utgivandet av ett 
verk som detta är naturligtvis i sig en performa-
tiv handling. I avdelningarna G och H presenteras 
åtta ”Gründungstexte” och tjugosex klassiker. Till 
de grundläggande texterna hör Giambattista Vicos 
Principi di una scienza nuova (1744), Germaine de 
Staëls De la littérature considérée dans ses rapports 
avec les institutions sociales (1800) och Stendhals 
Racine et Shakespeare (1823) samt fem tyskspråkiga 
texter av Herder, Humboldt, Lessing, Johann Elias 
Schlegel och August Wilhelm Schlegel. Bland klas-
sikerna finns självfallet de förväntade som Auer-
bach, Curtius, Hugo Friedrich och Adorno, men 
också Said, Greenblatt och Käte Hamburger. Ge-
nette, Lejeune och Todorov är, enligt handboken, 
de enda franskspråkiga. Här blir således den språk-
liga slagsidan tydlig. Texterna citeras inte – de är ju 
lätt tillgängliga – utan kommenteras och varje arti-
kel avslutas med en kort bibliografi. Roman Jakob-
sonartikeln kan sålunda fungera som introduktion 
för den student som vill ägna sig åt dennes verk.

I avdelning I ger handboksförfattarna korta 
överblickar över andra allmänna och jämförande 
vetenskaper: biologi, politik, ekonomi, historia 
etcetera. I avdelning J ges faktaupplysningar och 
i vissa fall historik över antologier, bibliotek, lit-
teraturhistoriska verk, lexika, nätsidor, föreningar 

och institutioner där allmän och jämförande litte-
raturvetenskap bedrivs. I fråga om Sverige nämns 
Uppsala, Stockholm, Göteborg och Dalarna, men 
märkligt nog inte Lund.

Naturligtvis finns många överlappningar i ett verk 
som detta och handboken kanske fungerar bäst när 
den inte sträckläses utan används som kvalificerat 
uppslagsverk med genomgående rika bibliografier. 
Det går heller inte att undvika att somligt blivit 
styvmoderligt behandlat. Organisationen ICLA/
AILC (International Comparative Literature As-
sociation), grundad 1951, ägnas visserligen en halv-
spalt (372), men dess främsta pionjär Anna Bala-
kian (1915–1997) förblir oomnämnd. Vid ICLA:s 
senaste kongress vid Sorbonne 2013 diskuterades in-
tensivt liknande frågeställningar som handbokens. 
Handbokens tendens att hålla fast vid Auerbachs 
tradition, men vidga den till att omfatta Saids, Spi-
vaks och Homi K. Bhabhas frågeställningar, präg-
lade även Pariskongressen. Uppenbar är ju effekten 
att ingen enskild forskare längre kan behärska äm-
net i dess helhet, så som en gång René Wellek gjorde. 
Stundom har röster höjts för att lansera ett snävare 
litteraturbegrepp, kanske utifrån Maurice Blan-
chots eller Jonathan Cullers litteratursyn, men trots 
att den europeiska allmänna och jämförande littera-
turvetenskapen har en utpräglad kvalitetslitterär ka-
non (hellre Hölderlin och Mallarmé än Heine och 
Hugo), ville man vare sig i Paris eller inom hand-
boksredaktionen välja en sådan väg. Unik i dag för 
handboken är däremot den starka betoningen av 
förbindelsen till renässansen, främst Vico, som ju 
Auerbach översatte till tyska på 1920-talet, och den 
grekisk-romerska antiken. Den komparativa littera-
turforskningens förankring i den tyska traditionen 
från Herder, Goethe och bröderna Schlegel är väl-
lovlig, men ingalunda självklar. Oftare än i de flesta 
handböcker ifrågasätts här de begrepp som används 
och överraskande begreppshistoriska utredningar 
gör läsandet till ett nöje även för den som känner 
till de fakta som presenteras.

I en tid när många forskare och kritiker inskrän-
ker sig till att fokusera sin egen nationallitteratur 
och diskussioner ofta kretsar kring ett visst språk-
områdes nationella kanon är en handbok som 
Zymners och Hölters särskilt välkommen. Dess de-
skriptiva och rationella ton aktualiserar internatio-
nella perspektiv på ämnet litteraturvetenskap och 
nationsöverskridande litteraturforskning.

Roland Lysell




