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170 Övriga recensioner

René Wellek: A History of Modern Criticism 
1750-1950, vol. 5 (English Criticism 1900-1950) och 
vol. 6 (American Criticism 1900-1950), Yale Univer- 
sity Press 1986.

»Criticism is any discourse of literature.» Utifrån den 
vittomspännande definitionen har René Wellek 
skrivit sitt monumentala arbete om den moderna kri
tikens historia, av vilket de båda första volymerna 
utgavs 1955 och de senaste 1986. Formuleringen åter
finns i det apologetiska föredrag, som Wellek höll vid 
den internationella komparatistkongressen i Buda
pest 1976 och sedermera låtit trycka inte mindre än 
tre gånger. Det återkommer nu en fjärde i form av en 
allmän inledning till volymerna 5 och 6 med få för
ändringar -  någon gång har en snärtig elakhet mild
rats, men i övrigt rör det sig om en enkel anpassning 
till det nya sammanhanget.

En hastig påminnelse om innehållet i tidigare delar 
illustrerar effekterna av den vida ämnestolkningen. 
Det första bandet upptog 1700-talskritiken fördelad 
efter språkområden, franska, engelska, italienska och 
tyska bidrag. Särskilda kapitel ägnades åt ledande 
namn: Voltaire, Diderot, Dr Johnson, Lessing, Her- 
der, Goethe, Kant och Schiller. Den andra volymen, 
som kom ut samtidigt, behandlade romantiken på i 
princip samma sätt. Bröderna Schlegel hade fått var 
sitt kapitel som start, och därefter buntades övriga 
tyska romantiker ihop till ett tredje. På motsvarande 
vis fick Wordsworth och Coleridge egna kapitel, me
dan resterande engelsmän tagits i klump. Fransmän
nen fördelades parvis, Mme de Staël och Chateau
briand, Stendhal och Hugo, och den italienska kriti
ken summerades i ett kapitel. De två avslutande ka
pitlen handlade om senare tyska romantiker (Görres, 
bröderna Grimm, Kleist m. fl.) och tyska estetiker: 
Solger, Schleiermacher, Schopenhauer och Hegel -  en 
heterogen skara men onekligen med tyngd i ving
slagen.

Tio år senare låg de tredje och fjärde banden klara 
och försedda med titlarna »The Age of Transition» 
respektive »The Later Nineteenth Century». I föror
det till den tredje volymen förklarar förf. att arbetet 
tagit vida längre tid än han trott, och skälet är den 
enorma mängd kritik som skrevs under 1800-talet 
samt behovet att vidga utblicken mot rysk och ameri
kansk kultur. I del III är det endast Sainte-Beuve som 
fått ett eget kapitel, eljest inordnas de enskilda kriti
kerna under nationella rubriker: italiensk, engelsk, 
amerikansk (Poe och transcendentalisterna), tysk 
(från Grillparzer till Marx och Engels) och rysk (hu
vudsakligen Belinskij) kritik. Den fjärde delen företer 
en ännu mer splittrad bild. Den inleds med en rad 
franska naturalister, av vilka Taine som den mest 
proklamatoriske utvalts till ett eget kapitel, fortsätter 
med ytterligare ett stort namn i ett fristående avsnitt 
nämligen De Sanctis, medan övriga italienska kritiker 
samlats i nästa kapitel. Därefter följer engelsk och 
amerikansk kritik med Henry James som den ende 
solitären. Den ryska kritiken har delats upp på två 
kapitel, radikaler respektive konservativa, och så 
kommer ett avsnitt om tyska dii minores. Två av de 
mest inflytelserika tyska filosoferna från det slutande 
1800-talet har fått egna kapitel, Dilthey och Nietz-

sche, och likaså Georg Brändes, »the lonely Dane», 
innan en avslutande kapiteltriad ägnas engelsk och 
fransk kritik från samma tid. Innehållsförteckningens 
sista namn blir därigenom Baudelaire och Mallarmé.

Synen på kritiken som »any discourse of literature» 
har sålunda fört Wellek till den filosofiska estetiken 
lika naturligt som till poeters reflexion över sin konst, 
till samhällstänkare såväl som romanförfattare. Han 
har utnyttjat sin unikt breda språkbehärskning väl, 
men inte ens han har kunnat övervinna de eurocen- 
triska begränsningarna. Han förefaller f. ö. knappast 
medveten om dem, eljest borde väl artigheten ha på
kallat en något blygsammare titel, t. ex. »A History of 
Western Criticism». Trots att det dröjt dubbelt så 
länge innan nästa volympar publicerades har perspek
tivet blivit betydligt snävare denna gång. Här behand
las endast engelskspråkig kritik, och den övriga euro
peiska kritiken från perioden 1900-1950 återstår allt
så, innan den ursprungliga planen förverkligats. För
siktigtvis utlovas inte någon sådan fortsättning, vilket 
är mer än förståeligt med tanke på auctors höga ålder 
och krävande arbetsmetod: alla påståenden i det om
fångsrika verket skall vara grundade på »a verifiable 
examination of every book quoted» (5, s. X).

Utöver detta intill rysning respektingivande skäl 
åberopar Wellek iakttagelsen, att banden mellan den 
anglo-amerikanska kritiken och kontinentens mer el
ler mindre upplösts under den aktuella perioden, 
även om han genast måste göra undantag för starka 
inflytanden från marxism och psykoanalys, Bergson 
och Nietzsche i England och USA. I den andra rikt
ningen är han dock kategorisk och hävdar, att fransk, 
tysk, italiensk, rysk och spansk kritik nästan totalt 
ignorerade engelsmän och amerikaner.

Det må vara en giltig observation fram till 1950, 
men efter seklets mitt förändrades läget radikalt, inte 
minst som ett resultat av René Welleks egen mogna 
livsgärning och andra europeiska immigranters. Det
ta faktum är ett skäl till att läsningen av dessa voly
mer blir en antikvarisk upplevelse i högre grad än 
tidigare -  ett annat är helt enkelt, att det allra mesta i 
dem redan funnits i tryck sedan länge. Det finns an
ledning att ifrågasätta proportioner och urval: inte så 
få sidor ägnas åt skribenter som knappast utövat nå
got större inflytande, medan det mäktiga utflödet av 
inspiration efter 1950 i tecknet av New Criticism 
förblir tämligen oförklarat.

Till viss del är detta alla översiktsverks lott, men 
det antikvariska blir en mer problematisk kategori, 
när det uppträder på ett fält, där några lämningar i 
normal historisk mening egentligen inte finns. Som 
alla andra läsbara texter lever litteraturkritiska verk i 
visst hänseende utanför tiden, nota bene om de inne
håller tankar och iakttagelser av allmängiltigt värde. 
Uppfyller de inte dessa villkor, försvarar de å andra 
sidan inte någon plats i en framställning av kritikens 
historia, även om de kan förtjäna uppmärksamhet i 
skildringar av enskilda epokers intellektuella och 
konstnärliga liv.

En sådan tolkning av vad kritikhistoria bör vara 
tycks ligga nära Welleks eget synsätt. Den fundamen
tala svårighet han funnit sig stå inför gäller just hur ett 
historiskt perspektiv skall kunna anläggas på texter,
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som är lika levande idag som när de skrevs, ibland 
kanske rentav mer. Mot idén om den moderna kriti
ken som en ständig återupptäckt av gamla frågor har 
invänts, att tron på »eviga frågor» är en illusion: 
liksom varje annan tänkare är en kritiker bunden till 
sin tids begreppsarsenal och språkformer. Wellek in
ser givetvis behovet av källkritik även inom begrepps- 
historien, ett område där han själv ofta arbetat i sin 
forskning, men han värjer sig energiskt mot all histo- 
ricistisk resignation. Aristoteles’ frågor är fullt fatt
bara och relevanta också idag, ty som Dilthey lärt oss 
äger människor »a common potential to be other than 
they are» (5, s. XX).

Det leder honom dock inte till slutsatsen, att kriti
kens historia bör organiseras utifrån en uppsättning 
återkommande begrepp eller inskränka sig till att 
kommentera odisputabelt klassiska texter. Vad det 
gäller är att finna en egen väg mellan historisk seman
tik och allmän kulturhistoria, och den han själv valt 
är utlagd i form av djupgående analyser av individu
ella författarskap i syfte att ge helhetsbilder och fast
ställa sammanhang. I praktiken demonstrerar han 
den perspektivistiska grundtanken i Theory of Litera- 
ture: det står alldeles klart, att texterna behandlas 
utifrån hans eget historiska och personliga perspektiv 
men med intentionen att frilägga och diskutera så 
många interna aspekter som möjligt. Läsaren kan 
mycket väl invända mot både urvalet och de styrande 
värderingarna men svårligen hysa annat än djup re
spekt för Welleks fundamentala hederlighet och enor
ma beläsenhet.

Trots den rikedom av associationer, som är lärdo
mens söta frukt, kan den valda uppläggningen ändå 
innebära en risk för att den historiska kontinuiteten 
inte framträder tillräckligt tydligt. I sin ungdom, be
känner Wellek, hade han hoppats kunna frilägga ett 
utvecklingsmönster inom litteraturens och kritikens 
historia med hjälp av begreppen »konvention» och 
»uppror». Men ett sådant schema visade sig strida 
alltför uppenbart mot den komplexa verkligheten. 
Ingendera processen kan rättvisande beskrivas som 
en kedja, till vilken nya länkar fogas längs tidslinjen, 
utan varje författare har alla möjligheter att inleda 
samtal med långt avlägsna föregångare, som upplevs 
som starkare närvarande än samtida kolleger.

Denna evolutionistiska ambition, som tydligen inte 
inspirerats av äldre storheter som Brunetiére utan av 
den strukturalistiska Pragcirkeln, kunde sålunda inte 
realiseras. Inte heller Thomas Kuhns mönster i The 
Structure of Scientific Revolutions, högaktuellt när 
texten tillkom vid mitten av 1970-talet, går enligt 
Wellek att tillämpa på kritikhistorien, även om det 
vid ett ytligt betraktande ligger frestande nära att 
pröva. Det klassicistiska smakidealet med rötter hos 
Aristoteles och Horatius skulle kunna tolkas som ett 
paradigm, vilket mot slutet av 1700-talet utskiftades 
mot sin romantiska kontrast. Under 1900-talet har 
väl ingen direkt motsvarighet uppträtt, men i stället 
korresponderar utvecklingen med Kuhns föreställ
ningar om att någon kommunikation mellan skilda 
paradigm inte kan förekomma, eftersom man bok
stavligen inte talar samma språk och data inte går att 
använda utanför den begreppsram inom vilken de

samlats. Det skulle onekligen, som Wellek bitskt kon
staterar, »account for the present heightened difficul- 
ties of communication, for the Tower of Babel, the 
confusion of tongues» (s. XXII).

Men forbistringen räcker inte, och några totala om
välvningar i kritikens utveckling av den art som Kuhn 
trott sig finna i vetenskapshistorien har Wellek inte 
kunna upptäcka. Kritikens annaler innefattar förvisso 
en myckenhet divergerande uppfattningar men är 
samtidigt en ständigt fortgående rationell diskussion, 
som åtminstone har lett till att problemen kunnat 
ställas på ett mer klargörande sätt. Kuhns modell 
riskerar i stället att ge de tankelata alibi. Åsiktsskillna
der kan återföras på inkommensurabla paradigm, vil
ket gör allt meningsutbyte onödigt och meningslöst, 
och det återstår bara att kapitulera för den starkaste, 
dvs. den som är bäst anpassad till aktuellt intellektu
ellt klimat. Så har den givetvis varken varit avsedd 
eller alltid fungerat, men i generell tillämpning tycks 
paradigmskiftena dessbättre ha gått samma väg som 
de flesta andra attraktiva simplifikationer: från semi
narierummen via massmedialt missbruk till det idé
historiska arkivets tystnad.

Återstår alltså att bygga den historiska framställ
ningen kring enskilda personer, i vissa fall grupperade 
i samlingskapitel. I den engelska volymen (5) har 
gracerna fördelats jämnt mellan individuella och kol
lektiva kapitel. »Symbolism in English» redovisar 
Yeats, Arthur Symons och George Moore. Efter den
na inledning följer sju »Academic Critics», så 
Bloomsburygruppens sex medlemmar av vilka Vir
ginia Woolf med goda skäl getts störst utrymme men 
knappast någon väckt Welleks entusiasm, därefter 
»The New Romantics» -  en tämligen brokig skara 
bestående av Middleton Murry, D. H. Lawrence, Wil- 
son Knight, Herbert Read och Christopher Caudwell 
-  och så sist i denna kollektiva pentad »The Innova
tors», nämligen Hulme, Pound och Wyndham Lewis. 
Den avlöses av T. S. Eliot som den förste i en lika lång 
rad av individcentrerade kapitel. Eliotavsnittet är 
inte bara det mest omfångsrika utan också det star
kast lovordande kapitlet. I Welleks värdering över
glänser Eliot alla andra engelska kritiker under pe
rioden, ett omdöme som framför allt motiveras av 
hans tidiga insatser: »Taken in its early purity his 
literary criticism seems to be very great indeed» (s. 
220) -  i bokens nyktert återhållsamma språkbruk 
framstår detta som ett unikt eulogium. De övriga fyra 
kapitlen handlar om I. A. Richards, skarpt kritiskt i 
detaljer men likväl präglat av aktning och insikt om 
hans centrala position, F. R. Leavis, en av Welleks 
verkliga vedersakare vilket ingalunda döljs, F. W. 
Bateson och William Empson.

I flertalet fall har förf. utnyttjat tidigare publicerade 
studier, som nu förts fram till skrivande stund. Den 
amerikanska delen (6) är i princip disponerad på sam
ma sätt, även om de individuella kapitlen blivit be
tydligt flera och boken dessutom innehåller två av
snitt om skolbildningar utan referens till enskilda per
soner i rubriken, nämligen »Marxist Criticism» och 
»The New Criticism». Föga överraskande hör det 
senare till verkets mest engagerade, fullt av spänstig 
polemik och inte så litet talan i egen sak. Eljest åter
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finns givetvis de flesta storheterna på USA:s kritiker
parnass, men tidsgränsen känns här mer besvärande 
än i den engelska volymen, och det hjälper inte myc
ket, att förf. bifogat ett kort »Postscript» om tiden 
efter 1950. En så inflytelserik skribent som Northrop 
Frye förekommer t. ex. bara där, eftersom hans Ana- 
tomy of Criticism utkom först 1957.1 vissa polemiska 
sammanhang figurerar emellertid flera ur skaran mo
derna augurer, som de Man, Hartman och Krieger.

Det lönar knappast mödan att gå närmare in på 
enskilda avsnitt, eftersom alla representerar samma 
typ av värderande analys av den behandlade kriti
kerns viktigaste arbeten. Däremot har kapitlet om 
nykritiken speciellt intresse som uttryck för förfis 
självförståelse i det historiska sammanhanget, och av 
motsvarande skäl bör något sägas om den avslutande 
efterskriften. Avsnittet »The New Criticism» ger intill 
det beklämmande tydliga belägg för iakttagelsen, att 
förutsättningen för mycken offentlig debatt helt en
kelt är oförmåga att läsa rätt innantill -  eller sett från 
ett annat perspektiv: meningsutbytet rör sig i realite
ten om något annat än vad en ytavläsning tycks visa. 
Med ett överflöd av citat kan Wellek vederlägga alla 
de fyra huvudinvändningar som oftast riktats mot 
nykritiken. Den anklagas för att omfatta en esoterisk 
esteticism utan känsla för litteraturens sociala funk
tion, och för att vara »formalistisk». Den sägs vidare 
vara ohistorisk och isolera diktverken i något slags 
renodlat här och nu. För det tredje har det påståtts, 
att den syftar till att göra kritik till »vetenskap», ett 
angrepp som förefaller helt motsägas av den fjärde 
invändningen, enligt vilken nykritiken inte är något 
mer än ett pedagogiskt trick, en amerikansk version 
av klassisk fransk »explication de texte» (6, s. 144).

Ingenting av detta är korrekt enligt Wellek. Nykriti
kerna var tvärtom inriktade mot att bestämma ett 
diktverks »mening», och deras förmenta formalism 
bestod endast i betonandet av att den konstnärliga 
strukturen måste ställas i centrum vid all analys. Det 
är riktigt, att nykritikerna tidigt bekämpade ett mo- 
nopolistiskt litteraturhistoriskt vetenskapsideal vid 
universiteten, men det är naturligtvis inte detsamma 
som att vilja bortse från litteraturen som historiskt 
fenomen eller att lämna den historiska kontexten obe
aktad vid studiet av enskilda verk. Långt ifrån att 
vilja förvandla kritik till »science» var rörelsens före
trädare ofta direkt fientliga mot all naturvetenskap, 
vilket vältaligt bestyrks av citat från Tate och Ran- 
som. Vad slutligen det pedagogiska momentet angår, 
erkänner Wellek att »close reading» kom att bli be
stämmande för bilden av New Criticism, men denna 
närläsningsteknik skiljer sig i grunden från fransk 
praxis genom att vara medvetet värdestyrd och utta
lat värdesättande.

Hur kan då sådana fundamentala missuppfattning
ar förklaras? Wellek anför flera tänkbara orsaker, av 
vilka reaktionen mot de kristna, eller åtminstone reli
giösa, trosföreställningarna bakom åtskilliga nykriti
kers syn på poesin säkerligen hör till de viktigaste. 
Fråga är dock, om han inte förbisett den enklaste 
förklaringen, nämligen nykritikens maktövertagande 
vid inte bara amerikanska utan också många europe
iska universitetsinstitutioner i kölvattnet av hans

egen och Austin Warrens exceptionellt framgångsrika 
Theory of Literature. Han är visserligen angelägen att 
distansera sig från nykritikerna som grupp, även om 
han bekänner sin sympati för många av deras åsikter. 
Men det är uppenbart, att Wellek-Warrens sedan de
cennier kanoniska skrift har lett till genomgripande 
reformer inom litteraturundervisningen på nästan 
alla nivåer, som till stor del överensstämmer med 
nykritikens teori och praktik. På segraren lurar*alltid 
Nemesis, och nya tronpretendenter hämmas sällan av 
hänsyn till sanningen, allra minst när det som här i 
stor utsträckning varit fråga om massmediala ba
taljer. Det är f. ö. en av svagheterna med dessa sena 
delar av History of Modern Criticism, att förhållandet 
mellan akademisk litteraturvetenskap och mer essäis
tisk kritik knappast blir ordentligt diskuterat.

Det är heller ingen lätt uppgift, allra minst i dessa 
yttersta dagar då dekonstruktivister av olika konfes
sioner vill göra oss alla till interner i språkets fängelse 
och utplåna skillnaderna mellan olika slags texter, och 
när kritikerns egen écriture är lika mycket -  mer 
sällan lika litet -  värd som det litterära verk han eller 
hon behandlar. Med sin enorma erfarenhet av sma
kens växlingar kan Wellek visa en förbluffande tole
rans gentemot dessa destruktiva irrbloss, och hans 
höga ålder tycks snarast ha gjort honom än mer 
avundsvärt fylld av aptit på nyaste nytt. Men slutor
den i detta mäktiga verk innebär ändå en maning till 
besinning, som uppenbarligen riktas främst till lärare 
och forskare: det är tid att stå upp till försvar för 
fakta, sunt förnuft och ett rationellt sätt att bedriva 
studiet av litteratur gentemot alla förkunnare av en 
resignerad skepticism, som skulle leda till total för
ödelse av kritik och vetenskap lika, om man toge den 
på allvar. A History of Modern Criticism är i sig själv 
ett vapen i den strid för sans och vett, som i grunden 
inte ändrat karaktär sedan berättelsen började vid 
upplysningens höjdpunkt.

Inge Jonsson




