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Det estetiskt meningsfulla författar
livet -  en litteraturvetenskaplig 
tankefigur
av THOMAS OLSSON

»Litterär biografi», »biografisk litteraturforsk
ning», »Life and Letters», »författarporträtt» -  
vad anger termerna? Metoder? Vetenskapliga 
genrer? Vilket är sambandet mellan litteratur
historisk positivism och litteraturhistorisk bio
grafi? Laermann har i en studie försökt visa att 
det egentligen är först med det positivistiska 
genombrottet som den biografiska forskningen 
blir en central del av disciplinen.1 Positivismen 
menar sig ge fakta och fakta förstås då som 
empiri som ofta har med dokumenterbar 
personhistoria att göra. Å andra sidan är det 
uppenbart att det empiriska intresset inte är 
nytt med positivismen, snarare är det något 
konstitutivt för hela den svårfångade företeelse 
som i vetenskapshistorien går under namnet 
»historism».2

Ett sätt att närma sig problemet biografins 
roll i vetenskapshistorien är att granska den 
litteraturvetenskapliga diskursen. Biografin är 
inte bara en del i litteraturvetenskapens »logik» 
utan kan även ses som en central del av dess 
retorik eller metaforik. Det biografiska kan ges 
skilda roller i en litteraturvetenskaplig fram
ställning, den roll jag i denna studie vill koncen
trera mig på är den den spelar för det jag vill 
kalla tankefiguren »det estetiskt meningsfulla 
författarlivet».

Sedan länge har denna biografiska forsk- 
ningstyp fallit i vanrykte, och i dagens littera
turteoretiska klimat kan den biografiska littera
turhistoriska vetenskapen te sig fullkomligt 
antikverad. Litteraturforskningen har att be
handla texten, inte liven, menar vi. Litteratur
historikernas intresse för diktarnas levnads
lopp, kärleksaffärer och bokinnehav uppfattar 
vi som ett lik i lasten på en vetenskap vars 
teoretiska självreflexion inte varit i nivå med 
dess allmänkulturella betydelse.

Men vad spelar egentligen författarbiografin 
för roll inom litteraturvetenskapen? Är bio
grafisk forskning en egen gren av disciplinen? 
Eller är den rentav en metod?3 Eller handlar det 
biografiska om något helt annat, något funda
mentalt och konstitutivt för historisk och her
meneutisk vetenskap? Den som i modern tid 
har utsatt litteraturhistorien för den skarpaste 
kritiken med avseende på vetenskapens kun
skapsintresse och framställningsform, Hans Ro
bert Jauss, skulle med säkerhet ställa sig mycket 
kritisk till en beskrivning av litteraturvetenska
pens historia som implicerade att den bio
grafiska forskningen var ett övervunnet stadi
um i vetenskapens utveckling. Den diskussion 
som följde på Jauss angrepp kom av naturliga 
skäl att främst handla om det som var huvu
dinslaget i hans polemik, vikten av att beakta 
receptionens och traditionsbildningens roll för 
vår uppfattning om det vi kallar litteraturhisto
rien. I mindre grad kom man att ägna sig åt 
hans kritik av den litteraturhistoriska forsk
ningens diskurs, den som han tillspetsat karak
teriserar som formad after den historiska roma
nen av Walter Scotts typ.4

Frågor av det slaget är bakgrunden till mitt 
följande försök att fokusera ett inslag i littera
turvetenskapens diskurs som jag valt att kalla 
tankefiguren »det estetiskt meningsfulla för
fattarlivet». I förstone kan denna tankefigur te 
sig oförarglig, som en oskyldig metafor. Natur
ligtvis är dikt ett uttryck för liv, naturligtvis är 
det av stort intresse för förståelsen av både en
skilda diktverk och hela författarskap att besitta 
kunskap om upphovsmännen, deras personlig
heter, deras »liv» och deras idéer, kan man 
mena. Men metaforen gör anspråk på mer än 
att betraktas som kod för självklarheter.

Tankefiguren det estetiskt meningsfulla för
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fattarlivet är av mycket grundläggande slag i 
litteraturforskning och kritik. Den hör till det 
som Peter Bürger har beskrivit som den moder
na epokens estetiska norm, den idealistiska es
tetiken, och dennas föreställning om det nära 
förhållandet mellan det konstnärliga geniets liv 
och verk.5 Den har rentav karaktären av ett 
hermeneutiskt axiom om verket som ett uttryck 
för sin skapare, ett uttryck som kan vara för
medlat av sådant som en estetisk kod, genrenor
mer, episk tradition eller lyrisk stil, men som 
alltid til syvende og sidst reflekterar en själ eller 
en personlighet.

En andra implikation i användningen av figu
ren är idén om det nödvändiga i att se litteratu
ren som utvecklingsprocess. Denna historis- 
mens grundsats leder på ett till synes självklart 
sätt över i tanken att det samlade konstnärliga 
verket beskriver samma utvecklingskurva som 
sin upphovsmans livskurva. I sakens natur lig
ger också att beskrivningen av det liv som för
fattaren lever blir reduktionistisk -  livet blir 
principiellt, går att bestämma begreppsligt.

I denna uppsats kommer jag främst att uppe
hålla mig vid tankefigurens vetenskapshistoris
ka position, mindre vid dess aktualitet i dag. 
Min tes är att man kan skönja en förvandling av 
tankefigurens funktion i den litteraturhistoriska 
diskursen i samband med det positivistiska 
genombrottet. Det innebär att det är möjligt att 
formulera om den tes hos Laermann som jag 
inledningsvis refererade till och som gick ut på 
att den litterära biografin blir ett inslag i den 
litteraturvetenskapliga positivismens arsenal. 
Jag menar att det är fråga om en kvalitativ 
förändring av ett gammalt biografiskt kun
skapsintresse, en förvandling som tydligt ger 
sig tillkänna i den positivistiska tankefiguren. 
Idealtypiskt kan denna förändring beskrivas 
som övergången från en estetisk till en psykolo
gisk diskurs. Denna psykologiska diskurs kän
netecknar det sätt på vilket tankefiguren an
vänds än i dag, vilket jag kommer att antyda 
med hjälp av ett par exempel i slutet av uppsat
sen. Dennas primära syfte är dock ett annat.

Jag vill ställa den positivistiska användning
en av tankefiguren i kontrast mot ett par andra 
tillämpningar från ett tidigare skede i littera
turvetenskapens historia, en kontrast som jag 
menar kan kasta ljus över det positivistiska an
språket att med hjälp av biografin höja graden 
av vetenskaplighet i studiet av litteraturens hi

storia. Exemplen hämtar jag huvudsakligen 
från svenska litteraturhistoriker, men proble
matiken är av någorlunda generell relevans.

Schiick om Shakespeare
Schucks första bok om Shakespeare är ett pro
grammatiskt arbete. Programmet fann tack
samma angreppspunkter i 1800-talets tyska 
Shakespeareforskning. På flera ställen i boken 
går han till angrepp mot denna som han menar 
spekulativa litteraturvetenskap, vilken gör 
Shakespeares dramatik till ett övningsfält för 
estetiskt systembyggande. Han själv uppfattar 
sig som försvarare av den historiska sanningen 
med hjälp av de moderna historievetenskapliga 
metoder han fann framför allt inom den tyska 
filologin.6

Den vetenskaplighet som Schiick värnar om 
kan beskrivas i termer av historia, empiri och 
fakta. Vad innebär detta? Schiick ger själv en 
antydan om svaret. I förordet till Shakespeare- 
boken säger han följande om vad han uppfattar 
som den historiska Shakespeareforskningens 
uppgift:

Jag kommer således ej att betrakta de enskilda dra
merna såsom fristående konstprodukter, utan blott 
såsom skeden i en människoandes utvecklingshisto
ria. Men för detta betraktelsesätt är naturligen krono
logien af största vikt /.. f

Det kan låta oskyldigt nog, det kan t. ex. låta 
som en allmän formulering av den kända histo- 
ristiska normen om det nödvändiga i att stude
ra de historiska fenomenen i ett utvecklings
perspektiv. För Schiick själv är det säkert ordet 
»fristående» som är det centrala. Vad den este
tiska litteraturhistorien hade gjort, men han vill 
undvika, var att tolka de enskilda dramerna i 
termer av idéer. »Filosofemer» talar han förakt
fullt om på något ställe. Det som Schiick där
emot säkerligen uppfattar som trivialt i sam
manhanget, biografiska faktas relevans och det 
rimliga i att tolka dramerna som uttryck för 
»skeden i en människoandes utvecklingshisto
ria», är också det som för Schiick motiverar 
appliceringen av tankefiguren om det estetiskt 
meningsfulla livet på litteraturens historia.

Det sätt på vilket Schiick behandlar Shake
speares dramatik i den aktuella boken är mer 
eller mindre direkt övertaget från den engelske 
Shakespeareforskaren Dowden. Det innebär
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förvisso en även med schiickska mått mätt o- 
vanligt kraftig markering av ett biografiskt per
spektiv. I det svenska sammanhanget är detta 
sätt att hantera biografiska fakta på en nyhet 
och det är därför rimligt att placera det som en 
perspektivisk centralpunkt för att se hur tanke
figuren kommer till användning inom ämnet 
litteraturvetenskap under en längre tidsperiod.

Strukturen i Schiicks framställning är klar. 
Hans beskrivning av Shakespeares samlade in
sats löper längs två vägar: å ena sidan vill han 
företa en kronologisk indelning i ett bestämt 
antal grupper av de dramer som kan visas vara 
av Shakespeares hand, å andra sidan vill han 
med hjälp av olika typer av bevis och dokument 
indela Shakespeares liv i ett lika stort antal »fa
ser».

Det finns här ingen anledning att gå närmare 
in på de konkreta detaljerna i Schiicks fram
ställning av Shakespeares utveckling. Det som 
intresserar i sammanhanget är själva strukturen 
i framställningen. Schiicks strategi är paradoxal 
inte minst med tanke på det källäge som rådde 
och råder för den som vill ge en bild av Shake
speares levnadsöde. Det faktum att det finns så 
få källor till kunskap om Shakespeares liv är 
naturligtvis en del av förklaringen till att 
Shakespeareforskningen hade kommit att se ut 
som den gjorde vid mitten av 1800-talet. Men 
Schiicks hållning inför detta tycks vara att det i 
det läget gäller att använda det som finns, om 
man vill göra den historiska sanningen rättvisa.

Shakespeares liv tecknas av Schiick som en 
mognadsprocess i fyra faser. Den första fasen är 
ynglingens period, då formbarheten är som 
störst och känslan av ansvar och allvar är som 
minst. Under den andra fasen är han en etable
rad författare och inordnar sig i en borgerlig 
livsföring, bildar familj och känner sitt ansvar 
som borgerlig individ. Den tredje fasens domi
nerande omständighet är den sorg som drabbar 
författaren i samband med dotterns dödsfall, 
besinning och anvarskänsla fördjupas. I den 
fjärde fasen av Shakespeares liv når utveckling
en sin kulmen, i Prósperos gestalt »förkroppsli
gade också Shakspere sitt högsta ideal».8

På motsvarande sätt karakteriseras de dra
magrupper som författarskapet innehåller. Den 
första kronologiska gruppen är gesäll-provens. 
Då står Shakespeare i störst skuld till sin litterä
ra samtid och uppvisar de flesta och allvarligas
te estetiska bristerna.9 Den andra gruppens dra

mer är skrivna av en redan utbildad mästare 
som förmår spela med hela det dramatiska re
gistret.10 Den tredje periodens dramer är de 
stora tragedierna11 och den fjärde gruppen slut
ligen är de sena lustspelen, i vilka Shakespeares 
fantasi återigen flödar fritt och leder till drama
tiskt mästerskap men också till avskedet till 
konsten i Prósperos gestalt.12

En av de vetenskapliga uppgifter som Schiick 
vill lösa är dateringen av de olika dramerna. 
När han väl har gjort det, upprättar han vad vi 
kan kalla en konkret och jordnära logik kring 
resultatet. I stället för att förstå dramerna som 
bärare av idéer eller som kulturella uttryck för 
den tid eller den nationella kultur de tillhör 
söker Schiick förstå dem genom kunskapen om 
Shakespeares eget personliga levnadsöde. Det 
är den begränsning vetenskapsmannen måste 
ålägga sig, tycks han mena.

Grupperingen av dramerna är utförd enligt 
det mönster som hade utbildats som konven
tion beträffande Shakespeare, dvs. i termer av 
subgenrer. Åtskillnaden mellan de historiska 
krönikespelen, de tidiga komedierna, de stora 
tragedierna och de sena lustspelen är central 
även för Schiick. Men även i detta fall använder 
han biografin som förklaring till utvecklingen. 
Shakespeares tragiska författarskap är t. ex. 
sprunget ur hans svårmod och leda vid livet 
under de första åren av det sjuttonde århundra
det, medan hans återvändande till lustspelsgen- 
ren är betingad av hans självuppgörelser och 
hans mognade livsinsikt.13

Schiicks tankefigur har skarpa konturer. Det 
dramatiska författarskapet liknar ett människo
liv som genomgår mognadsfaser, tragedierna 
innebär en peripeti i livet och i konsten, och 
med de sena lustspelen har en människa nått 
försoning och harmoni med sig själv. Shake
speares liv representerar in i minsta detalj något 
estetiskt meningsfullt. Det intressanta är inte 
att Schiick med sin tankefigur ger stort spelrum 
åt estetiska värderingar. Intressantare är att just 
greppet att göra livet till drama och dramerna 
till ett liv ger det värderande draget i framställ
ningen något av ett »objektivt» drag. Schiick är 
ju noga med att hålla sig till »fakta» i beskriv
ningen av Shakespeares levnadsöde, och den 
estetiska karakteristiken av de olika dramerna 
är på inget sätt uppseendeväckande. Den este
tiska värderingen av författarskapet är så att 
säga motiverad av Schiicks värdering av Shake-
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speares liv. Att värdera liv tycks vara legitimt 
för en forskare enligt hans ideal.

Brändes
Georg Brändes levnadsteckning över Tegnér 
har blivit berömd framför allt för sitt sätt att gå 
till rätta med Bottigers idealiserande utgåva av 
de samlade skrifterna.14 Brändes bok är i långa 
stycken en förvånande hyllning till Tegnérs poe
tiska mästerskap, men den är också ett medve
tet försök att genomföra en läsning av hans 
samlade opus som ett uttryck för ett levnads
öde. I det avsnitt där Brändes diskuterar Teg
nérs egen uppfattning om konsten och geniet 
och redogör för hans kritik av den romantiska 
genikulten tvingas han inta en position som 
innebär att han tror sig förstå Tegnérs åsikter 
om förhållandet mellan liv och dikt bättre än 
denne själv. Tegnérs egen uppfattning beskriver 
han som innebärande en syn på dikt snarare 
som produkten av »association» än »inspira
tion»:

Tillämpadt på skalden betyder detta, att han skall 
bilda sin poesi icke af sitt lif, sina iakttagelser, sina 
aningar och minnen, utan endast af sina lättaste 
drömmar.15

Brändes fortsätter också med att redovisa Teg
nérs ord i inträdestalet till Svenska akademin 
om författaren inte som »en talande» utan som 
»en röst», men Brändes misstror Tegnérs insik
ter om författarskapets villkor:

Vi skall derför ej af så litet låta skrämma oss från att 
hos Tegnér söka mannen bakom hans skrifna ord.16

Den är som bekant den biografiska bakgrunden 
till dikten »Mjeltsjukan» som upptar Brändes 
intresse i polemiken mot Bottiger. Denna pole
mik tjänar emellertid för Brändes inte bara syf
tet att så att säga ta ner Tegnér på jorden, utan 
faktum är att den aktuella dikten och omstän
digheterna kring den strukturerar hela Brändes 
konception av författarskapet. »Mjeltsjukan» 
blir vattendelaren i författarskapet. Enligt 
Brändes ägde Tegnér två »skaldegåfvor»: »den 
lyriska entusiasmen och den skapande fantasi
en» och »den poetiskt-retoriska gåfvan».17 Den 
första går förlorad i och med händelserna kring 
»Mjeltsjukan». Det är lätt för Brändes att kon
statera att Tegnér efter denna dikt inte samlar 
sig till något större poetiskt verk men hans tolk

ning av detta förhållande är märklig. Som 
sammanfattande omdöme om Tegnérs insats 
från mitten av 1820-talet till sin död har han 
följande att säga om exempelvis riksdags- och 
skoltalen:

Det som klarast framgår ur alla dessa uttalanden, är, 
att den själ, hvarur de härflyta, förlorat sin jämvigt.18

Brändes behandling av Tegnérs författarskap 
visar att hans primära intresse är knutet till 
dennes personlighet. Så tillvida är han på sam
ma linje som Schiick. Ett författarskap har na
turliga förklaringar i en författares person och 
personlighet. Hos båda handlar det om försök 
att komma bort från sådana karakteristiker av 
författarskap som använder sig av enligt Brän
des och Schiicks uppfattning alltför estetiska 
och idealiserande kriterier och begrepp. De om
ständigheter de anför som »förklaringar» upp
fattar de som »fakta» av en annan dignitet i 
vetenskapligt avseende än de gängse estetiska 
kategorier som hade kommit till användning i 
den tidigare litteraturhistoriska forskningen. 
Typiskt för Brändes, ville man säga, är att även 
kärleken bör räknas till sådana »fakta»:

Många tecken häntyda på, att Tegnér, hvilken, liksom 
flertalet af poeter, städse var till hälften förälskad, 
just under de år, då han skref Frithiofs saga, förälskat 
sig helt och hållet.19

Det specifika i Schiicks och Brändes sätt att 
använda sig av tankefiguren det meningsfulla 
livet är inte att de behandlar författarskapet 
som en väl sammanhållen enhet som är stadd i 
utveckling och skapar en grund för tolkningen 
av de enskilda verken. Författarskapets enhet är 
en gammal estetisk tanke. Det för dem specifika 
är sammankopplingen av de biografiska kon
kreta omständigheterna med de litterära känne
tecknen hos de enskilda författarna och verken. 
Det estetiskt specifika förklaras av det specifikt 
personliga.

Den »estetiskt-spekulativa» 
litteraturhistorien
En naturlig jämförelsepunkt i förhållande till 
Brandes och Schiicks positivistiska användning 
av tankefiguren är den diskurs som används av 
de estetiker som står i ett närmare förhållande 
till den efterhegelska estetik som Schiick defini
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erar sin vetenskaplighet mot. Schiicks lärare, 
Carl Rupert Nyblom, hör hit, liksom norr
mannen Lorenz Dietrichson. Ett framträdande 
drag i deras litterära värdehierarki är den höga 
uppskattningen av Runeberg, och deras texter 
om denne är rika på uttryck för tanken om det 
estetiskt meningsfulla livet.

Två inslag i bilden av Runeberg är mycket 
framträdande hos de nämnda estetikerna: beto
ningen av Runebergs nationella drag och analy
sen av hans litterära särart i genremässiga ter
mer. Dessa två inslag är också bestämmande för 
det bruk man gör av den aktuella tankefiguren.

Dietrichson är den förste som ägnar Rune
berg en helhetsteckning. Det sker i studien »Jo
hann Ludvig Runeberg. Ett skaldeporträtt.», 
som skrevs 1864.20 I den anlägger författaren 
det perspektiv som i väsentliga avseenden blir 
normerande för synen på Runeberg och analy
sen av hans författarskap i periodens litteratur
kritik och litteraturhistorieskrivning. Nyblom 
går i samma fotspår i sina bidrag till hyllningen 
av skalden.21

Mot den narrativa struktur som hos Schiick 
och Brandes förankrades i det psykologiska 
levnadsloppet svarar hos Dietrichson förverkli
gandet av det estetiska väsendet. För Dietrich
son är Runeberg först och främst en episk 
skald,och den väg som utvecklingen mot förver
kligandet av det runebergska episka väsendet 
beskriver bestämmer karakteristiken av de faser 
författarskapet innehåller.

Det första stadiet i Runebergs utveckling kal
lar Dietrichson det »lyriska». Det är en konst
närlig prövotid för Runeberg, då han ännu inte 
funnit sin form. »Svartsjukans nätter» hör hit 
och lider brist på den äkthet som senare kom
mer att visa sig i författarskapet:

[dess] svaghet bestod, så ville vi säga, att skalden 
dunkelt kände, att han ännu icke mognat genom 
lifvets strid, och deför besjöng diktade qval och dikta
de fröjder. / .../  men detta personlighetens innersta, 
som vi träffa i hans senare arbeten, detta upplåtande 
för oss af en hel verld, som blomstrar inom skaldens 
eget bröst, var ännu icke /.. V22

Den andra perioden karakteriserar Dietrichson 
som den »antikt-episka», ett begrepp som fram
håller en annan viktig aspekt av den estetiska 
väsensbestämningen av Runeberg: det klassis
ka. Runebergs mönster under detta skede är 
hämtade från antikens epos, men han befinner 
sig på en låg estetisk nivå genom att den episka

genre han är verksam inom, idyllen, tillhör de 
lägre.

Sin fulländning som diktare når Runeberg i 
sin »romantiskt-episka» period. Då använder 
han sin episka förmåga för nationella syften och 
höga ämnen:

Liksom vi förut sett, att Runeberg inom den antika 
formens ram behandlade nationala ämnen, fast af 
idyllens mer inskränkta art, så finna vi nu, huru han i 
den följande perioden upptager den romantiska poe
siens form för behandlingen af större ämnen, i hvilka 
höga, allmänt menskliga idéer göra sig gällande /.. ,/23

Som synes uppfattar Dietrichson utvecklingen i 
Runebergs författarskap som en utveckling i 
termer av genrebetonade karakteristika. I bot
ten på konstruktionen ligger den aristoteliska 
distinktionen mellan episkt och dramatiskt, vil
ken kompletteras med den tredje kategorin »det 
lyriska», vilken i denna diskurstyp brukar för
knippas med det för den romantiska poesin ty
piska, det subjektiva och det sentimentala. Med 
hjälp av denna trichotomi blir det sedan möjligt 
att visa hur Runeberg är en modern författare 
genom avvikelsen från den antikt-klassiska in
nebörden i begreppen. Den första fasen i förfat
tarskapet är alltså det lyriska, som kan ses som 
ett slags tes, det andra stadiet är den episka 
antitesen, präglad på det antika idealet och det 
tredje stadiet, syntesen, är föreningen mellan 
det romantiska och det antika, det nationella, 
det höga. Detta drag i attityden till Runeberg 
har jag på annat ställe karakteriserat som ut
tryck för den tidstypiska vetenskapsideologin 
»litteraturhistorisk klassicism».24

Nyblom är mera upptagen av personen Rune
berg, men det innebär inte att grundstrukturen i 
hans framställning är annorlunda. Genrekate
gorierna och stadierna är desamma. Men hos 
Nyblom finns en starkare betoning av samban
det mellan den estetiska utvecklingen och de 
personliga och moraliska sidorna hos skalden. 
Ett exempel är Nybloms beskrivning av Rune
bergs tidigaste författarskap:

För den unge skalden voro åren 1827-30 en tid af tyst 
väntan, af rastlöst inre arbete och af stilla mognad i 
alla hänseenden, både till lifvets och diktens allvar, ty 
lek har ingendera någonsin varit för honom.25

Både hos Dietrichson och Nyblom samordnas 
den estetiska utvecklingen hos Runeberg med 
några i mycket allmänna ordalag karakterisera
de utvecklingsfaser i Runebergs liv:
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Året 1837 bildar en ny vändpunkt i Runebergs lif. Var 
den föregående ungdomstiden hans morgonljusning, 
så steg han nu upp på sin middagshöjd.26

Hos de litteraturhistoriska klassicisterna utfor
mas det estetiskt meningsfulla författarlivet an
norlunda än hos Schiick och Brandes. Men det 
är knappast beträffande det biografiska i och 
för sig de skiljer sig åt. De förra är minst lika 
intresserade som de senare av att binda sam
man författarens levnadslopp med hans verk 
och att beskriva dessa två aspekter som intimt 
förbundna. Skillnaden mellan dem har att göra 
med det sätt på vilket de beskriver författar
liven. För Dietrichson eller Nyblom är en 
konstnär knappast en människa vilken som 
helst. Hans liv är ett estetiskt och moraliskt liv. 
Runeberg uppfattar de som en människa som 
lever för sina estetiska ideal, hans skapande är 
inriktat på en nationell litteratur åt hans folk. 
Det estetiska är så att säga ett med Runebergs 
väsen för dem, och därför kommer såväl hans 
liv som hans verk att i deras version bli en 
process i relation till ett grundläggande estetiskt 
väsen.

Föreställningen om en estetisk grundkaraktär 
eller ett konstnärligt väsen hos en författare är i 
själva verket av central betydelse för tankefigu
ren det estetiskt meningsfulla livet. Det finns en 
obegränsad mängd exempel på beskrivningar 
av författarskap som byggs upp kring den bil
den. Det är som om man räknade med att det 
måste finnas ett sådant väsen eller att det vore 
analysens uppgift att frilägga ett sådant just för 
att därigenom kunna beskriva den utveckling 
som en estetisk analys kräver.

Levertin
Levertin är ett gott exempel på en litteraturhis
toriker som gör bruk av idén om estetiska 
väsensegenskaper. I huvudsak går han vidare i 
de spår som Schiick och Brandes trampat upp. I 
sin studie om fru Nordenflycht läser han hennes 
lyrik som direkta uttryck för hennes personlig
het och personliga erfarenheter.27 Det är visser
ligen sant att Levertin inledningsvis gör reserv
ationen att han ägnar sig endast åt det i hennes 
författarskap som innebär något nytt, nämligen 
det han kallar det »lyriska». Hos Levertin är 
detta ett historiskt konstaterande, inte ett genre
mässigt. Termen »lyrisk» har fått en annan in

nebörd hos Levertin än den hade för klassicis
terna Dietrichson och Nyblom:

Dock, något verkligen nytt och betydelsefullt lämnar 
fru Nordenflycht blott i en afdelning af sin lyrik -  den 
rent personliga. Det är som omedelbar tolk af det 
egna jagets känslovärld, hon gör epok i vår vitterhet 
och inleder den moderna tiden.28

Den definitionen gör det särskilt lämpligt att 
renodla det personliga eller personhistoriska 
perspektivet. Därmed är också framställningens 
narrativa princip självklar. Fru Nordenflychts 
skapande måste beskrivas som en utvecklings
process som löper parallellt med hennes eget 
levnadsöde, dvs. med hennes egna avgörande 
mänskliga upplevelser. För Levertin är det kär
leken och förälskelserna som utgör centrum i 
fru Nordenflychts liv.29 Som mest subjektiv blir 
hennes dikt i samband med hennes sista kärlek:

Mest poetiskt, med en känslans djup och vekhet, som 
trots ett och annat föråldradt drag i snitt och språk
form höja dessa dikter till en oförvansklig skönhet, 
framträder emellertid fru Nordenflychts subjektivitet 
i de kväden, hon under sitt sista år ägnade den olyck
liga lidelsen för Johan Fischerström.30

Levertin tillstår att författarinnan visserligen 
även i de dikter det handlar om ansluter sig till 
och inordnar sig i en genretradition som är hög
aktuell just vid denna tid,

Men fru Nordenflycht fyller formen med nytt indivi
duellt lif och brinnande sanning. /-----/ Dock, denna
heroid hade ännu en litterär hållning. Högst når fru 
Nordenflycht alltjämt, då hon icke bryr sig om någon 
poetisk omklädnad. Det finns bland dessa dikter 
öfver hennes kärlek till Fischerström en, som godt 
kunde vara ett verkligt bref, afsändt från en kvinna, 
som instinktivt, utan hörd bekännelse, blott af ett 
nytt uttryck i den mans ansikte, som hon älskar, upp
täckt, att han vändt sitt hjärta till en annan.31

och avslutar sin genomgång av författarskapet 
med följande slutord:

Åter är det talspråkets fullkomliga enkelhet, som 
oändligt griper, den nakna känslan. [...] Till sist skall 
här erinras om fru Nordenflychts mest berömda dikt, 
»Öfver en Hyacint». Den är icke blott det stillaste och 
vackraste slutordet öfver hennes sista, lifskräfvande 
lidelse, men det vemodiga epitafiet öfver allt hon 
känt, lidit och hoppats, öfver all hennes sorg och 
oro.32

Levertin tillämpar en inverterad version av 
tankefiguren i sin essä om Gyllenborg.33 Denne 
blir ett exempel på ett meningslöst estetiskt liv, 
hans diktning når en tidig kulmen i ungdoms
dikterna. När han blir ämbetsman sinar hans
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poetiska ådra. Levertin går till och med så långt 
att han framkastar tanken att Gyllenborg själv 
har förutsett denna utveckling av sitt eget för
fattarskap:

För Gyllenborg är ungdomen den heliga tiden af till
varon, och i dikten om dess »Försvar» utropar han:

När åren taga till, tar ömma känslan af, 
då först man usel blir och sin och andras slaf

Det var, som om Gyllenborg själf kände, att också 
han skulle genomgå denna process till det sämre och 
fattigare. /-----/ Anade han, att han en gång själf skul
le kunna gifva material för satiriska porträtt och kun
na kallas Aristarque eller den praktiska världs
föraktaren, Cleon eller den idealistiska Epouseuren? 
Var det därför, som han höll så fast vid poesiens och 
idealitetens skede i sitt lif? Åter minns man hans 
ungdomsporträtt, ynglingen med Schillerhufvudet 
och dess uttryck af en hänförd ung Emile, och med 
vemod tänker man på, hur ömtålig korrespondensen 
är mellan en skalds lif och diktning, och hur lätt 
prosan dräper äfven de bästa.34

Atterbom och diktarporträttet
Historiskt hör författarbiografm ihop med 
romantikens litteraturhistoriska vetenskap. I 
den svenska litteraturhistorien introduceras 
den i stor skala av Atterbom i Svenska siare och 
skalder. Detta förhållande har beskrivits som 
tecken på en tilltagande omsorg om historisk 
empiri och växande hänsyn till vetenskaplighe
tens krav. När den Atterbom som tecknar port
rätten över den svenska litteraturens storheter 
betraktas som en samvetsgrannare vetenskaps
man än den unge litteraturkritiker som i Phos- 
phoros kämpar för de romantiska skönhetsidea
len mot klassicism och regeltvång, sker det bl. a. 
med hänvisning till Atterboms dokumenterade 
intresse för den litterära biografins mästare 
framför andra, Sainte-Beuve. Så sker t. ex. i den 
hittills enda monografi som har ägnats Svenska 
siare och skalder, Kullings monografi från 
1931.35 Det kapitel som behandlar framväxten 
av Atterboms »litteraturhistoriska metod» och 
som ägnar stort utrymme åt Sainte- 
Beuves positiva inverkan i sammanhanget, av
slutas på följande sätt:

Den föregående framställningen har ådagalagt, hur 
Atterbom egentligen är den förste, som upptagit och 
tillämpat de flesta av de moderna litteraturhistoriska 
metoderna på den svenska vitterhetens historia. Hans 
kritiska sinne var väl föga utvecklat, och han lämnar 
väl mycket övrigt att önska även i åtskilliga andra

hänseenden, framför allt i fråga om strängt veten
skaplig metodik; detta kan dock ej fördunkla hans 
banbrytarroll. Det är på de vägar han först beträdde, 
som den svenska litteraturhistorien ännu i dag vand
rar fram.36

I själva verket är det knappast nödvändigt att 
förankra det biografiska intresset hos Atterbom 
i »moderna» vetenskapliga tendenser av franskt 
eller annat ursprung vid tiden för den första 
svenska litteraturhistorien av större format. 
Från första början är romantikerna fascinerade 
av tanken på enheten mellan liv och dikt och 
det litterära verket som ett uttryck för person
ligheten. Redan i sin Thorildavhandling talar 
Geijer om att »ur menniskan förklara sig förfat
taren», något som också observeras av Kul- 
ling.37 Det finns heller ingen anledning att anta 
att det poängterade biografiska intresset hos 
Sainte-Beuve i och för sig skulle ha uppfattats 
som en nyvinning för litteraturhistoriens del av 
Atterbom när han stiftade bekantskap med det, 
som Henry Olsson har framhållit.38

Inte ens i Sainte-Beuves fall tror jag det är 
nödvändigt att betrakta biografin som något 
som utan vidare innebär en »modernisering» av 
den litteraturhistoriska vetenskapen. Det är vis
serligen uppenbart att Sainte-Beuve är en mil
stolpe i den litterära biografins historia, men 
det gör honom inte till en föregångare till den 
litteraturhistoriska positivismen som Kullings 
resonemang implicerar.

Problematiken kan behandlas med utgångs
punkt i en distinktion som görs i Fjord Jensens 
arbete Den ny kritikk (sv. övers. Litteraturforsk
ning). På ett fruktbart sätt skiljer denne mellan 
diktarporträttet och den genetiska biografin.39 
Det förra är i princip inriktat på studium av 
personen, det utgör en »personalistisk» genre, 
medan den senare är »förskjuten mot verken», 
som Fjord Jensen uttrycker det. Emellertid 
uppfattar han denna distinktion mycket ab
strakt. Han tycks anse att diktarporträttet när
mast hör till ett »hagiografiskt» förflutet inom 
den litteraturhistoriska forskningen. På ett sätt 
som är så vanligt att det bör kallas det konven
tionella binder han samman Sainte- 
Beuve, Taine och Scherer till en kontinental 
positivistisk triptyk som manar fram en succes
siv »modernisering» av litteraturhistorien ge
nom biografin. Ett annat och enligt min mening 
rimligare perspektiv på Sainte-Beuves betydelse 
och därmed också på det tidigare 1800-talets
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biografi och litteraturvetenskap anläggs av Wel- 
lek. Han är mycket bestämd när det gäller att 
bestämma Sainte-Beuves förhållande till de na
turvetenskapliga idealbildningar som känne
tecknar historievetenskapen mot slutet av år
hundradet:

Sainte-Beuve refuses to surrender to a positivistic 
determinism, even though he is impressed by it, feels 
that he himself has moved in this direction, and
vaguely anticipates a great future for it. [-----] Sainte-
Beuve is not a naturalist of the new kind. Rather, he 
should be described as the greatest representative of 
the historical spirit in France in the sense in which 
this spirit is understood by modern German theoreti
cians such as Meinecke. True historicism is not simp
ly a recognition of historical conditioning, but a 
recognition of individuality along with and even 
through historical change. [-----] Sainte-Beuve’s grea
test strength is this sense of individuality, his cease
less striving to define the special tone, the elusive 
kernel of a personality, whether of a person in real life 
or the personality emerging from an author’s writings. 
Clearly he is not always a literary critic. Frequently— 
too frequently from our point of view—he is a histori
an of manners, a psychologist, or a moralist. [-----]
Though he often conceives himself in the role of a 
Bacon, a botanizer, a “naturalist of minds”, Sainte- 
Beuve never fully embraces a causal view of literary 
production.40

Welleks resonemang innebär ett stöd för att 
Sainte-Beuves gärning kan ses som en banbry
tande insats med avseende på Fjord Jensens 
första kategori, porträttet, men knappast beträf
fande det denne kallar den genetiska biografin.

Man bör skilja mellan å ena sidan en analys 
eller beskrivning av författaren med hjälp av 
det litterära verket och å den andra en förkla
ring av verket med hjälp av biografin. Den dis
tinktionen gör det lätt att förstå varför före
trädare för den genetiska biografin är angelägna 
om att inte få sin aktivitet förväxlad med »kri
tik» eller »konst», medan detta är termer som 
använts på dikt arport rättet.

Biography, with such an assumption, becomes ident
ical with criticism. The center of gravity appears to lie 
in biography.41

Ett annat vanligt epitet på det sainte-beuveska 
porträttet är »psykologiskt», vilket kan vara en 
bidragande orsak till att hans gärning har för
knippats med positivismen. Förvisso är både 
Sainte-Beuve och Atterbom psykologiskt intres
serade, men deras psykologi är i hög grad för
medlad. Den karakteristik de ägnar sig åt är 
estetisk eller moralisk. Karakteriseringskonsten

syftar till en helhetsbestämning, en syntes av de 
skilda konstnärliga egenskaper och de person
liga kännetecken som kan läggas till grund för 
en värderande, i många fall idealiserande, bild 
av personen eller konstnären. Det värderande 
momentet är helt avgörande, är så att säga 
konstitutivt för diskursen. Möjligen kan man 
säga att detta explicita värderande både hos 
Atterbom och Sainte-Beuve blir mindre fram
trädande mot slutet av deras verksamhet till 
förmån för en större tilltro till det konkretas och 
det anekdotiskas, empirins om man så vill, 
övertygande kraft.

On the whole he seems to move in two directions 
simultaneously: from an early, more subjective con
cept of personal expression to far greater objectivity, 
detachment, and tolerance, and at the same time from 
a rather uncritical, sympathetic acceptance to an in
creasing emphasis on the role of judgment, to a defi
nition of taste and the tradition.42

Men det är aldrig fråga om att uppge värdering
en som uppdrag. Den genetiska biografin där
emot vill komma undan detta uppdrag, dess 
biografiska empiri tjänar syftet att reducera lit
teraturen till normalt uttryck för liv, medan 
porträttkonsten syftar till att förhöja konsten 
till »onormalt», estetiskt eller moraliskt upphöjt, 
uttryck för liv. I porträttet är inte fakta intres
santa i sig, litteraturhistorien är inte värdeneu
tral, den har ett estetiskt och moraliskt upp
drag. Hur det fungerar kan studeras i Atterboms 
Bellmanporträtt.

Atterboms Bellman
Atterboms avhandling om Bellman i Svenska 
siare och skalder är ett porträtt av skalden Bell
man.43 Dess syfte är otvetydigt: en helhetsbild 
skall ges av en av den svenska litteraturens ab
soluta storheter och denna bild skall vara så 
poetiskt sann som möjligt. Det råder ingen mot
sättning mellan Bellmans liv och Bellmans dikt 
för Atterbom. En poetisk karakteristik av Bell
mans diktning är också en karakteristik av per
sonen och skalden Bellman. Det hela handlar 
om det poetiska snillet Bellman, oavsett om 
detta snille är ett naturpoetiskt eller ett konst- 
poetiskt geni. Till bilden av skaldenaturen hör 
inte endast skapelsens egenskaper, utan också 
skaparens kännetecken. Denna förbindelse mel
lan skapare och skapat är fullkomligt självklar
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i framställningen. Hela Atterboms 160 sidor 
långa text är full av s. k. empiri, inte bara i form 
av anekdoter och hörsägner. Atterbom efter
strävar och uppnår en grad av konkretion och 
närhet till både dikt och person som hos läsaren 
kan skapa en känsla av att det avporträtterade 
objektet inte bara är skönt utan också sant.

Framställningens disposition är talande. 
Avhandlingen innehåller sex kapitel som 
behandlar relativt väl definierade aspekter av 
skalden. Det första kapitlet behandlar männi
skan: mannen, familjen, ursprunget, utseendet 
och framfor allt levnadsloppet.

Det andra kapitlet behandlar människan som 
skald, utövandet av »skaldeyrket». Det är i det
ta avsnitt som Atterboms berömda karakteri
stik av det bellmanska »föredraget» återfinns 
och det är här som genomgången av Bellmans 
beroende av samtida melodier sker.

I det tredje kapitlet avhandlar Atterbom det 
han kallar den »sedliga beskaffenheten» hos sitt 
föremål. Det är en problematik som var i högsta 
grad angelägen för honom framför allt genom 
det angrepp som Wieselgren hade riktat mot 
Bellman vad gäller alkoholvanor och allmänt 
moralisk tvetydighet i Fredmanskretsen.

Det fjärde kapitlet kan ses som avhandling
ens tyngdpunkt. Här företar Atterbom den este
tiska väsensbestämningen av Bellman. Rubri
ken på kapitlet hade kunnat vara »den estetiskt- 
historiska» inplaceringen av Bellmans skald
skap. Den estetiska bestämningen av hans ko
miska väsen, förhållandet mellan högt och lågt 
hos Bellman, innebörden i hans humor och 
spänningsförhållandet mellan det antika och 
det nordiska, det som gör honom förtjänt av 
beteckningen »den nordiske Bacchus», är cent
rala motiv i framställningen. Det är i detta av
snitt som bl. a. vemodet hos Bellman görs till en 
del av hans poetiska väsen:

Tvifvelsutan inebär det vemod, som i de Bellmanska 
sångerna esomoftast frambryter, äfven (ehuru 
omedvetet) någonting sådant. Men dess total-mening 
är en långt objektivare och vidsträcktare. Den vore 
annars icke sjelfva den organiska hjertpunkten af Bell
mans skaldesnille.44

Det femte kapitlet bildar en fortsättning på det 
föregåendes estetiska problematik, men nu i 
mindre abstrakta och filosofiska avseenden. Nu 
behandlas den bellmanska dikten med avseen
de på sådant som nationellt specifika drag, det 
poetiska språket, det mytologiskas kännetec

ken: »mera svensk än antik» trots det romerska 
namnskicket, politiken och fosterländskheten i 
dikterna, det som gör Bellman till »i samma 
person en svensk Anakreon och en svensk Tyr- 
täus».45

Det sjätte och avslutande kapitlet behandlar 
så vad som kunde kallas vården av arvet efter 
Bellman. Atterbom diskuterar hur han vill att 
Bellmans sångskatt skall framföras, hur hans 
skrifter skall redigeras och han redogör för sin 
närvaro vid avtäckandet av Byströms byst på 
Djurgården.

Som framgår av den kortfattade översikten 
av kapitlen kan hälften av dessa sägas behandla 
mannen eller personen Bellman och den andra 
hälften verket. Men det framgår förhoppnings
vis lika klart att dessa två aspekter av Atterbom 
uppfattas som en helhet, som sidor av en och 
samma enhet. Karakteristiken av helhetens 
delar pekar i samma riktning, mot samma »vä
sen». Varje försök att upprätta förbindelser 
mellan enskildheter inom verket och enstaka 
företeelser eller händelser i Bellmans liv lyser 
med sin frånvaro. Atterbom eftersträvar inte en 
»neutral» redogörelse för Bellmans liv och de 
viktiga händelserna i detta, utan urvalet av kon
kret material är bestämt av hans strävan att 
skapa enhet åt Bellmansfiguren. I hög grad är 
denna figur en ideal eller idealiserad figur, men 
det är inte det viktiga i detta sammanhang. Det 
viktiga är att det porträtt som tecknas tar fasta 
på bestämda aspekter av föremålet, aspekter 
som Atterbom på ett självklart sätt uppfattar 
som de väsentliga för det ämne han behandlar: 
den nationella poesins historia. De aspekter det 
gäller är desamma som dem vi fann hos Diet- 
richson och Nyblom, estetik och moral:

Den synpunkt för Fredmans-diktningens betraktan
de, som är på samma gång poesiens och moralens, har 
i det föregående blifvit uppställd och utredd. Troligen 
skall dock alltid en (större eller mindre) allmänhet 
återstå, för hvilken den fortfar att vara främmande: 
emedan man då befinner sig på en grund, som är
moralens utan att vara poesiens. [-----] Allt sådant
misshag kommer deraf, att endast den poetiska blic
ken mäktar se det hela af denna diktning, i all-sam
manfattningen af den humor och den musik, af hvilka 
den ena utgör dess djupaste grundväsende, den andra 
ofrånskiljeligen tillhör dess form. Först i samma mån, 
som detta hela träder inom åskådningen så mäktigt 
och klart, att dervid inga delar -  såsom delar -  vidare 
bemärkas, uppenbarar sig att dess innersta är ett sed
ligt, -  ja, att total-intrycket innebär en oskuld, som 
tillintetgör allt det mindre rena af vissa enstaka delars 
(vanligtvis oundvikliga) beskaffenhet.46
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Atterboms porträttkonst är något helt annat än 
Schiicks eller Brandes biografiska »vetenskap». 
Det är knappast förvånande att det förhåller sig 
så. Men granskningen av den biografiska figu
ren gör det nödvändigt att beskriva denna skill
nad på ett delvis nytt sätt. Skillnaden kan anges 
i termer av förhållande till texttolkningen som 
problem och enhetsbegreppets roll.

Hos Atterbom får inte texten något egen
värde. I skaldeporträttet är textanalysen som 
hermeneutisk uppgift aldrig en väsentlig sak. 
Diskussionen av text belyser helheten, dvs. för
fattaren. Både texten och författaren är ett pro
blem av estetiskt-filosofiskt slag, i många fall av 
psykologiskt, men de är aldrig fristående pro
blem. I den meningen kan man säga att skalde
porträttet har ett svagt intresse för text.

Ringa intresse för textens egenart är något 
som den genetiska biografin också brukar an
klagas för. Man faktum är att den som biogra
fisk praxis hyser ett större intresse för text än 
Atterboms porträttkonst. Den använder sig av 
biografi för att ge en förklaring till text. Enskild
heter i en text eller ett verk, eller ett samlat 
verk, ställs i ljuset av konkret biografiskt mate
rial och blir på så sätt möjligt att förstå, enligt 
den biografiske genetikern. Man kan också säga 
att genetikerns uppfattning om den litterära 
texten är att den är ett direktare uttryck för sin 
upphovsman än vad den litteräre porträttören 
menar.

Helheten och enheten blir väsentligare för 
porträttören än för genetikern. Det hör till för
utsättningarna för porträttörens konst att det 
går att finna en estetisk enhet i det verk och i 
den personlighet han skildrar, en enhet som 
alltså är av estetiskt och moraliskt slag hos At
terbom. Den estetiska värderingen av denna 
enhet är självklart relevant och central för den
na praxis. Vidare är det en självklar sak att det i 
fråga om både verket och personligheten går att 
skilja mellan sådant som är tillfälligt och sådant 
som är väsentligt. Porträttet har ingen anled
ning att återge det tillfälliga. Det gör också att 
tankefiguren »det estetiskt meningsfulla livet» i 
den litterära porträttkonsten inte får samma ka
raktär av metafor för en process. Det konstnär
liga väsendet utvecklas inte i samma mån som 
det tillfälliga personliga livet.

Den biografiska riktningen är ingen väl avgrän
sad kategori inom litteraturforskningen, vare

sig teoretiskt eller historiskt. Min genomgång av 
vetenskapshistorien från Atterbom till Levertin 
har velat visa att ett fruktbart sätt att problema- 
tisera den är att analysera den som tankefigur 
snarare än som hypotestyp. Den egenart jag 
menar mig ha kunnat påvisa hos den positivis- 
tiska varianten av tankefiguren »det estetiskt 
meningsfulla författarlivet» är ett argument för 
att betrakta den positivistiska historismen som 
ett nytt vetenskapligt »paradigm» som uppträ
der mot slutet av 1800-talet. Men studiet av 
tankefiguren ger också anledning att tro att de 
uttryck det biografiska kunskapsintresset i litte
raturforskningen tar sig i samband med detta 
»genombrott» har hållit sig intakta under större 
delen av 1900-talet. Att visa det skulle kräva en 
ny studie. Här vill jag avslutningsvis endast 
med några exempel insinuera att det förhåller 
sig på det sättet.

Anton Blancks berömda essä om Lenngren är 
en övertygande framställning av det »realis
tiska» draget hos författarinnan. Men Blanck 
vore inte den Schiickelev han var om han hade 
avstått från att tolka denna realism som ett 
uttryck för ett grunddrag hos hennes psykolo
giska väsen. Den tolkningen framställs genom 
att Blanck försöker visa, både att Lenngrens 
konstnärliga väsen är realistiskt, och att hon är 
som mest i harmoni med sin personliga egenart 
som människa, »Lenngren är sig själv som 
mest», just vid den tid då denna realism är som 
tydligast.47 Men naturligtvis är Blanck mjukare 
i sin formulering av samspelet mellan konstnär
liga mönster och personligt väsen:

Under dessa år når fru Lenngren mästerskapet och 
det samtidigt i både idyll och satir, om man skall 
begagna dessa kategorier för hennes kärnsanna bilder 
av svenskt liv, ibland färgade av det spjuveraktiga, 
ibland av det hjärtegoda i hennes alltid harmoniska 
temperament.48

När Gunnar Tideström avslutar sin Södergran
monografi aktualiseras tankefiguren i sin narra
tiva form, med döden når två utvecklingspro
cesser sitt slutmål och den ena ger mening åt 
den andra:

Denna sista utvecklingsfas i skaldinnans lyrik är så 
tydligt beroende på hennes personliga livssituation 
och erfarenheter, att man inte känner något behov av 
att tala om det allmänna tidsläget. Ändå måste det 
naturligtvis på djupet finnas en stor gemensam orsak 
till den -  visserligen tidigare förebådade -  »naivism», 
som med många individuella variationer präglar en så
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betydande del av diktningen och konsten under tjugu
talet.49

Erik Hjalmar Linder är medveten om det pro
blem som den biografiska litteraturforskningen 
står inför och anstränger sig att legitimera den 
metod han använder för att tränga människan 
Hjalmar Bergman inpå livet. Det gör honom 
också särskilt skickad att formulera hur den 
genetiska biografin principiellt uppfattar för
hållandet mellan liv och dikt. Syftet med meto
den är att

utforska de litterära verkens biografiska betydelse. De 
stiger fram ur en given livssituation, de tolkar symbo
liskt denna situation och de är själva biografiska fak
ta, handlingar som ingriper i situationen och för
ändrar den. [-----] Därmed är något sagt även i prin
cip om den biografiska orienteringens betydelse för 
dikttolkning. Detta slags forskning har i decennier 
varit sedd med misstro; än har den ansetts onödig, än 
direkt skadlig för förståelsen av verket. »Dikten 
själv» skulle vara det enda legitima forsknings
området.50

Sammanfattning
Min avsikt har varit att visa att tankefiguren det 
estetiskt meningsfulla livet har överlevt i 
litteraturvetenskapens diskurs. Kanske är den 
rentav konstitutiv. Men samtidigt har det fram
gått att användningen av figuren ändrar karak
tär på ett sätt som jag sammanfattande har ka
rakteriserat som en övergång från estetik till 
psykologi. Och detta menar jag är det i veten
skapshistoriskt avseende intressantaste resulta
tet. Av granskningen framgår det nämligen att 
det är orimligt att beskriva skillnaden mellan 
den estetiska och den psykologiska diskursen 
som en skillnad med avseende på vetenskaplig
het. Det estetiskt meningsfulla liv som Schück 
drar upp konturerna av är avsett att illustrera 
ett annat litterärt sammanhang än den bild At- 
terbom tecknar, men det finns inget som gör det 
förra sannare eller mera förnuftsenligt än den 
senare. Skillnaden är en skillnad mellan olika 
tolknings- och kunskapsintressen.
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