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des, at Bøger, det vil sige gode værdifulde Bøger, saa-
dane der læses Aarhundrede efter det de blev skevne,
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Förord

 

En av de regelbundet återkommande internationella litteraturforskar-
kongresserna hölls år 1964 i Fribourg i Schweiz. Ett övergripande tema var
den gången Nationalism och kosmopolitism i litteraturen och litteraturve-
tenskapen. En av de föreläsare man kunde lyssna till var Heinrich Remak
från Indiana University. Han efterlyste en grundlig och ingående historik
över vad som dittills presterats inom området 

 

comparative literature

 

, den
vetenskapsgren som studerar litteraturen i internationellt perspektiv, tvärs
över land- och språkgränser. En sådan översikt, tillkommen genom samar-
bete mellan litterära institutioner i olika länder skulle, hoppades han, kunna
komma till stånd i Unescos regi.

Veterligen kom planen aldrig att förverkligas. Vad som på följande sidor
bjuds är endast ett anspråkslöst försök att skissera några etapper i kompara-
tismens historia med tonvikten lagd på insatser i de länder som här spelat
en huvudroll: Frankrike, Tyskland, Danmark och Förenta staterna. Den
komparativa forskningens historia i Sverige med distingerade insatser
inom idéhistoriens och tematologiens områden återstår att skrivas. 

I dagens metoddiskussioner hör den ”klassiska” komparatismen inte till
de riktningar som står i centrum för intresset. Man kunde därför med viss
rätt kalla denna studie för en nekrolog över ett paradigm. Bokens omslags-
bild, Giuseppe Arcimboldos 

 

Antiquitas

 

,

 

 

 

kan tolkas som en konkret illustra-
tion till alla förebildsforskares självklara förutsättning: 

 

Literature produces
literature

 

. Det skall alltså inte förnekas, att en jämförande metod, meka-
niskt tillämpad, lätt förvandlas till sin egen karikatyr. Ändå kan inte där-
med all jämförande litteraturforskning avfärdas som ett avslutat kapitel.
Den överlever i nya former, med ny terminologi och under vidare perspek-
tiv.

De första programmen för vad som ibland kallades jämförande, ibland
europeisk litteraturhistoria står att läsa i böcker och tidskrifter från 1800-ta-
lets sista decennier. Såtillvida har en cirkel slutits som den nya europeiska
gemenskap som håller på att ta form framträder med anspråk också på kul-
turvetenskapernas områden.
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Litteraturhistorien i det europeiska huset 

 

– framväxten av den jämförande litteraturvetenskapen

 

Litteraturhistorien växer fram i Europa som en vetenskaplig, till universite-
ten knuten disciplin under loppet av 1800-talet, med varje enskilt lands na-
tionallitteratur i fokus.

I Tyskland skrev Georg Gottfried Gervinus sin 

 

Geschichte der deutschen
Nationalliteratur

 

 mellan åren 1835 och 1842. Hans historiesyn är av he-
gelskt märke: i nationen såg han en idé på väg att förverkligas. Sin littera-
turhistoria skrev han, medan landet ännu var splittrat i småstater. För
honom och hans publik blev det tyska litteraturarvet, med Goethetiden i
centrum, ett substitut för den ännu inte förverkligade nationalpolitiska
identiteten. Diktningen och det nationella sågs som intimt förbundna fakto-
rer i den historiska processen.

Ett par decennier senare skrev Wilhelm Scherer sin 

 

Geschichte der deut-
schen Literatur

 

. I sin första upplaga kom boken 1883, alltså efter det tyska
kejsardömets grundande och efter det fransk-tyska krigets slut. Bokens
etos är – skriver René Wellek i sin 

 

History of Modern Criticism

 

 – ”nationa-
listiskt, preussiskt och protestantiskt”. Själv var Scherer samtidigt profes-
sor i språk- och litteraturhistoria, en i Tyskland vanlig kombination. Till
litteraturen kom han från filologins håll, och filologin var, enligt hans egna
ord för honom ”vetenskapen om nationaliteten”. I sin framställning avsåg
han att tillämpa samma empiriska metoder som inom språkvetenskapen.
Han ville, på positivismens vis, söka upprätta en viss lagbundenhet i det lit-
terära förloppet. I akademiska kretsar fick hans bok rangen av standardverk
och upplevde nya upplagor ända in på 1930-talet. Det kan sägas ha blivit i
viss mån mönsterbildande också norr om Tysklands gränser.

I Italien publicerade Francesco de Sanctis sin inflytelserika 

 

Storia della
letteratura italiana

 

 år 1872. Han hade under decennier tagit aktiv del i
kampen för Italiens enande, vistades tidvis i landsflykt och återvände slut-
giltigt hem först 1860. Också hans litteraturhistoria kan ses som ett mo-
ment i de nationalpolitiska strävandena. Också hans historiesyn förblev
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hegeliansk med en liberal accent: han tolkade historiens väg som en väg
mot friheten.

De nationella litteraturhistorier som skrevs i andra europeiska länder un-
der 1800-talets lopp fungerade också som en nationens kulturella självstän-
dighetsförklaring. Omdömet gäller exempelvis de verk som i Frankrike
skrevs av Denise Nisard och Gustave Lanson, utgående från en grundmu-
rad tradition om en specifik fransk nationalanda, klarast manifesterad i
klassicismens 1600-tal. Uppfattningen av litteraturen som en kvintessens
av folkets politiska, religiösa och vetenskapliga historia finns med också i
de fyra delarna av Hippolyte Taines 

 

Histoire de la littérature anglaise

 

 full-
bordad 1864. Det är där Taine, med hjälp av sin senare berömda triad rasen,
miljön och momentet, tecknat bilden av den engelska litteraturen i dess sär-
art. Hemma i England tecknade Edinburghprofessorn George Saintsbury i
flera verk olika epoker av sitt lands litteraturhistoria, sammanfattade i 

 

A
Short History of English Literature

 

 1898.
Som en nationell självständighetsförklaring kan man betrakta också de

litteraturhistorier som skrevs i Norden under 1800-talet. Atterbom skrev
sitt litteraturhistoriska arbete 

 

Svenska siare och skalder

 

 (1841–1855) i ett
Sverige, som några decennier tidigare gått miste om Finland. Henrik
Schück utgav, tillsammans med Karl Warburg, 

 

Illustrerad svensk litteratur-
historia

 

 1895–97, medan unionskrisen med Norge var under uppsegling.
Det kan vara av intresse att veta att Karl Warburg i brevväxlingen med
Schück, när deras samarbete började, diskuterade möjligheten att låta den
gemensamma litteraturhistorien omfatta även Norges litteratur. Det blev i
sista hand den inhemska litteraturtraditionen, inte rikets tidsbegränsade
geografiska omfattning, som fick fälla avgörandet.

Ungefär samtidigt med Schück-Warburgs litteraturhistoria utgav Hans
Henrik Jaeger 

 

Illustrerat norsk litteraturhistorie

 

 (1892–1896). När en
norsk förlagschef år 1911, fem år efter unionsupplösningen, tog kontakt
med de då unga litteraturhistorikerna Francis Bull och Fredrik Paasche för
att sluta ett avtal, talades det i uppgörelsen om ett ”nationalverk i nøie Til-
slutning til norsk historie” (1923–1937). Båda initiativen kan ses mot bak-
grund av den nationella stämningsvågen: Bull-Paasches verk fick ställning
av en nationell norsk klassiker.

I Danmark behöll under många decennier Vilhelm Andersens och Carl
S. Petersens 

 

Illustrerat dansk Litteraturhistorie

 

 (1925–1929) en liknande
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position. Vilhelm Andersen, god dansk patriot med skandinavisk oriente-
ring, var själv född i det i landets politiska historia ominösa året 1864. Lit-
teraturhistoria blir också här på samma gång identitetshistoria, tolkad i
samspel med de angränsande ländernas kultur. 

Det är av betydelse, att de nu nämnda litteraturhistorikerna – Gervinus,
De Sanctis, Lanson, Saintsbury, Atterbom, Schück, Warburg, Bull, Paasche
och Vilhelm Andersen – alla var eller blev universitetsprofessorer. Därmed
kom deras verk och värderingar att ingå i det etablerade nationella pedago-
giska systemet i de olika länderna. Parallellt med dessa litteraturhistoriska
verk utgavs under andra hälften av 1800-talet och senare i respektive län-
der omfattande antologier med representativt urval av de olika nationallit-
teraturerna.

En litteraturhistoria som tecknar ett enskilt språkområdes och lands litte-
raturhistoria har senare ofta kunnat uppfattas som ett vittert nationalmonu-
ment. Det har uppförts på ett fundament av en kanon, bestående av erkända
litterära mästerverk från medeltiden och framåt som bevarats i traditionen.
De enskilda nationallitteraturerna tecknas i första hand som historiska och
ibland monolitiska enheter.

Som ett komplement till och invävd i – men i vissa fall som en direkt re-
aktion mot en snävt nationell litteraturhistoriesyn – lanserades under 1800-
talets lopp den jämförande litteraturhistorien, ”vergleichende Literaturge-
schichte”, ”letteratura comparata”, ”littérature comparée”, ”comparative li-
terature”. De olika nationallitteraturerna ses då inte i första hand som
slutna enheter utan som kommunicerande kärl. En ofta använd metafor blir
den av litterära strömningar, som överskrider nations- och språkgränser.
Den internationellt allmänt erkända definitionen av det omstridda begrep-
pet ”komparativ litteraturhistoria” är den som möter exempelvis i Claudio
Guillens arbete 

 

The Challenge of Comparative Literature

 

 från 1993 och
som lyder: ”Comparative Literature is the study of literature beyond the
confines of a particular country”. Det säger sig själv, att den etablerade
form som nationallitteraturerna och deras historia tillerkänts var en ound-
gänglig förutsättning för att ett mer övergripande mönster skulle kunna
tecknas.

Det övergripande mönstret gällde idéernas, motivens, myternas, symbo-
lernas, genrernas och stilarnas transnationella historia. Inom ramarna för
ett genetiskt perspektiv tog de komparativa forskarna som sitt uppdrag att
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följa de påverkningar, efterverkningar och nedslag som ett eller flera verk
haft på främmande mark, att spåra källorna till de litterära verken hos ut-
ländska föregångare och förebilder, men också att följa en författares ”for-
tune littéraire”, att påvisa de litterära strömningarnas vågrörelser. Det
föranleder bland annat studier av mellanled och mellanhänder. De kan ut-
göras av rapporter av resenärer på främmande mark, recensioner i tidningar
och tidskrifter och givetvis översättningar av litterära verk från andra
språk. Onekligen är områdena inom ”comparative literature” många och
delvis disparata. Främst i Frankrike, men även i ett stort antal andra länder,
länge nog också i USA, har utforskandet av de olika delmomenten hållits
ihop i en och samma universitetsdisciplin. Först efter andra världskrigets
slut har själva universitetsämnet ”comparative literature” alltmer proble-
matiserats, omstrukturerats, på sina håll döpts om eller rent av försvunnit. 

Universitetsämnet heter i Frankrike som bekant ”littérature comparée”.
Benämningen användes så tidigt som 1828 av Sorbonneprofessorn Abel-
François Villemain. Själva ordsammanställningen anses skapad i analogi
med ”anatomie comparée”. 

 

Leçons d’anatomie comparée

 

 var titeln på ett
verk, utkommet 1800–1805, där zoologen Georges Cuvier byggde upp ett
system för djurriket, genom att rekonstruera en totalbild av utdöda djurfor-
mer av vilka skelettdelar var kända. Cuvier och senare forskare inom äm-
net komparativ anatomi gav med sina iakttagelser om djurarternas släkt-
skap empiriskt stöd åt Charles Darwins descendensteori.

Efter mönster av den då moderna biologiska vetenskapen tog den kom-
parativa litteraturvetenskapen form i Frankrike under 1800-talets sista de-
cennier. När Ferdinand Brunetière, en av komparatismens föregångare,
skrev sin berömda bok om litteraturens ”arter”, en genrernas utvecklings-
historia, kunde han i titeln använda ett av Darwins nyckelord: 

 

”L’évolution
des genres”

 

.
Viktiga förskjutningar har efter hand skett inom den mer litterära kom-

paratismens metodrepertoar. Nyckelord inom en äldre tradition var be-
grepp som ”källa” (source), ”litterära strömningar” (courants littéraires),
och i den mån också författarpsykologiska aspekter kom inom synfältet
”påverkan” (influence). Alla begreppen är uttryckligen metaforiska; in-
vändningar har riktats mot bildspråkets bristande precision. Ett litterärt
verk rinner sällan eller rättare aldrig upp ur 

 

en

 

 enda källa; André Morize ta-
lar i sin kritiska metodbok 

 

Problems and Methods of Literary History

 

 om
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”the hypnotism of the unique source”. En litterär strömning förutsätter un-
derströmmar eller motströmmar. Influens är ett ord som i somliga språk har
en ursprunglig magisk, astrologisk, innebörd. Å andra sidan har ordet ”på-
verkan” en mekanistisk anstrykning; det kan ge intryck av en ”biljardbolls-
effekt”, som knappast kan överföras till associationslivet med dess mer
dynamiska karaktär. 

Jämförande metod hade tidigt praktiserats både i historiska studier allti-
från Plutarchos och i språkvetenskap. De tidiga generationerna av kompa-
ratister inom litteraturvetenskapen tog jämförelser i bruk framför allt för att
konstatera likheter mellan texter, likheter som i sin tur ansågs kunna förkla-
ras som resultat av ”påverkan”. 

 Den förenklade kausala komparativa förklaringsmodellen både i Europa
och USA har efter hand ersatts av mer dialektiska begrepp, som understry-
ker den mottagande partens aktiva roll. Vad som tidigare förenklat kallats
”påverkan” omtolkas med hjälp av begrepp som ”creative reception” eller
rent av ”creative misunderstanding”. Där komparatismen tidigare velat för-
läna relationen mellan två texter status av ”rapport des faits”, sedd under
genetisk aspekt, söker senare generationer av texttolkare att precisera de
semiotiska relationerna i textspelet. Begrepp som referens, analogi, allusi-
on, dialogicitet, intertextualitet har vidgat perspektivet, berikat och precise-
rat den terminologiska repertoaren. Det är en fördel att här kunna hänvisa
till en nyligen publicerad, klar och koncentrerad framställning av Anders
Olsson under titeln 

 

Intertextualitet, komparation och reception

 

. Uppsatsen
ingår i den av Staffan Bergsten redigerade samlingsvolymen 

 

Litteraturve-
tenskap - en inledning

 

 från 1998.
Inom komparatismen som den fann sin form i Europa, främst i Frankri-

ke, var det en underförstådd förutsättning, att de fenomen eller områden
som jämfördes skulle tillhöra olika nationer: det var frågan om en geogra-
fisk/horisontell utvidgning av litteraturstudiet. Bakgrunden var ett Europa,
där å ena sidan nationerna konsoliderats inom sina gränser, men samfärd-
seln över gränserna – det gällde både kapital, människor och böcker – bli-
vit snabbare och livligare.

För de tidiga komparatisternas synsätt var det utom de geografiska na-
tionsgränserna främst språket och ”folkkaraktären” som ansågs konstituera
nationaliteten. De litterära förbindelser som komparatisterna studerade var
därmed samtidigt kulturmöten, möten med ”der Andere” eller ”das Ande-
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re”. Varje översättning, varje överförande och införande av något främ-
mande i det egna förändrar också det egna – så var den självklara grund-
förutsättningen för metoden.

Från början var forskarna inom komparatismen inställda på att teckna
litterära utvecklingsperspektiv. De nya litterära impulserna och signalerna
ses som drivkrafter komna utifrån, som förändrat det inhemska litterära
landskapets karaktär från period till period. Italien, Spanien, Frankrike,
England och Tyskland har växelvis från renässans och framåt innehaft do-
minans som impulsgivare eller rentav upprättat en litterär hegemoni.

I accelererande tempo har litterära strömningar under det senaste seklet
– symbolismen, expressionismen, surrealismen – med den kollektiva sug-
gestionens kraft och med löpeldens hastighet spridits från land till land.
Mötet med ”das Andere”, det nya och främmande har varit omvälvande
och präglat en eller flera generationers författarskap.

Men en litterär påverkan från främmande håll kan också fungera som
katalysator, utlösande och förstärkande redan existerande dolda drag eller
element i den inhemska traditionen. En sådan roll har enligt Gustave Lan-
son den italienska renässanslitteraturen haft för 1500-talets franska diktare.
I ett tidigt verk i den franska komparatismens historia, 

 

Goethe en France

 

från 1904 skriver bokens författare Fernand Baldensperger: ”Il est bien cer-
tain qu’une époque littéraire lorsqu’elle découvre et qu’elle annexe des idé-
es et des formes exotiques ne goûte et ne retient vraiment que les éléments
dont elle porte, par suite de sa propre évolution organique, l’intuition et le
désir en elle-même”. Inflytandet – på en nations litteratur eller i en enskild
författares verk – kan med andra ord befästa den egna inneboende identite-
ten.

Forskare som, mer eller mindre medvetet, betraktar det egna folket som
en entitet med egen identitet – eller betraktar en författare, som alltid den-
samme, med en sammanhållen orubblig personlighetskärna – väljer gärna
att se influensens verkningar ur denna aspekt. Det gäller alldeles uppenbart
Baldensperger själv som med all sin kamp för internationalism, var hängi-
ven fransk patriot, nära vän till Maurice Barrès, och övertygad om en spe-
cifik ”génie française”.

Den språkgränser och nationsgränser överskridande och överbryggande
litteraturhistorien i opposition mot nationella fördomar har i flertalet fall
drivits fram av liberalt sinnade, kosmopolitiskt inriktade forskare vid de
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europeiska universiteten. Karakteristiken gäller redan den Herman Hettner,
i sin ungdom vänsterhegelian, nära vän till Feuerbach, livligt engagerad i
tidens frisinnade rörelser, som år 1856–72 skrev sin 

 

Literaturgeschichte
des 18. Jahrhunderts

 

 i fem på varandra följande volymer. Samma typ av
liberal och kosmopolitisk inriktning har Georg Brandes, som i Hettner såg
Tysklands ledande litteraturhistoriker. Brandes planlade sitt verk 

 

Hoved-
strømninger

 

 som ett drama om frihetskamp och reaktion i Europa, speglad
i litteraturens medium. Själv levde och skrev han tidvis i exil från sitt hem-
land. En liknande situation har gällt för en rad europeiska litteraturforskare,
vilka för att citera René Welleks ord levat ”at the crossroads of nations”.
Wellek nämner Baldensperger, den förste professorn i littérature comparé
vid Sorbonne, född i gränsprovinsen Lothringen, utbildad i Zürich, verk-
sam i Lyon och efter första världskriget i det på nytt franska Strasbourg,
sedan åter i Paris och därefter vid Harvard i USA. Exilens öde drabbade
Erich Auerbach, professor i romanska språk i Marburg före Hitlertiden.
Han skrev sitt epokgörande arbete 

 

Mimesis

 

 med dess överblickande euro-
peiska perspektiv i Istanbul. Något liknande gäller för övrigt även René
Wellek själv, av tjeckisk börd, som efter 1939 fann ett nytt hemland i USA.
Som professor vid Yale i 

 

comparative literature

 

 har han funnit skäl att upp-
träda både som den nya disciplinens företrädare, försvarare och kritiker.

Det var i Frankrike under 1800-talets sista decennium som den kompa-
rativa litteraturhistorien formerades som en vetenskaplig skolbildning av
män som Ferdinand Brunetière och Joseph Texte. Men det var i Tyskland
som några av de tidigaste betydelsefulla verken inom forskningsområdet
först sett dagen, och det var till dessa man ofta hänvisade som föregångare
och förebilder. Framställningen kan därför lämpligen börja med en kort
historik över ”vergleichende Literaturgeschichte” på tysk botten. En sådan
historik kan tjäna både som prolog och samtidigt som preliminär epilog i
ett drama om forskning och forskningspolitik.
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Förspel på den tyska litteraturhistoriska 
teaterns scen

 

Herman Hettners namn har nyss nämnts. Han var verksam vid universite-
ten i Heidelberg, Jena och Dresden. I hans ämnesområde ingick – liksom i
motsvarande professurer i det sena 1800-talets och tidigare 1900-talets
Sverige – både konst- och litteraturhistoria. Hettner hade i sin ungdom ut-
givit en stridsskrift mot tidens hegelianska estetik, där redan titeln lyder
som en stridsfanfar: 

 

Gegen die spekulative Ästhetik

 

 (1845). Han ställde där
frågan ”ob das spekulative Prinzip überhaupt imstande ist, die Kunst bis in
ihre zartesten Fasern zu erkennen und ihre Geheimnisse zu belauschen”.
Sitt eget svar gav han genom att hänvisa forskarna till empiri och historia
som grundval för konstbetraktelsen.

Hettners egentliga berömmelse vilar på hans nyss nämnda 

 

Literaturge-
schichte des 18. Jahrhunderts

 

. I de fem volymerna skildrar han först den
engelska, sedan den franska och sist den tyska litteraturens historia under
upplysningens tidevarv, karakteriserat som kosmopolitismens första epok i
Europa. Med instämmande citerar han Macaulys ord att de stora upptäck-
terna i fysik, metafysik och statsvetenskap är engelsmännens tillhörighet,
men att intet folk utom Frankrike har mottagit dem omedelbart från Eng-
land; därtill stod England genom sitt läge och sina seder alltför ensamt. I
sin tur förmedlade Frankrike impulserna till Tyskland och resten av Euro-
pa, också Skandinavien.

Det europeiska perspektiv Hettner anlägger på litteraturens utveckling
med fasta förbindelsetrådar länderna emellan blev förebildligt för den Ge-
org Brandes, som i 

 

Hovedstrømninger

 

 (1872–90) följer det litterära skeen-
det under 1800-talet i etapper från land till land. Det var något av en
symbolisk handling när Brandes till Hettner i Dresden överräckte det första
bandet av 

 

Hovedstrømninger

 

 i den tyska upplagan.
En hänvisning till Herman Hettners arbeten möter redan på en av de för-

sta sidorna i första bandet av Gustaf Ljunggrens 

 

Svenska vitterhetens häf-
der efter Gustaf III:s död

 

 (1873). När Henrik Schück i Köpenhamn år 1929
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kreerades till hedersdoktor yttrade han: ”Det arbete med vilket jag egentli-
gen började mina litteraturhistoriska studier var H. Hettners bekanta fram-
ställning av 1700-talets litteratur”, viktigt, poängterade han ”inte minst vad
metoden beträffar”. Ett utförligt kompendium över de olika bandens inne-
håll finns kvar i Schücks skriftliga kvarlåtenskap; tillägg i handskriften ty-
der på att han har använt det som underlag för föreläsningar. Efter liknande
disposition och principer utförde Schück sin 

 

Allmänna litteraturhistoria

 

,
publicerad från 1919 till 1925. Med Hettner delade både Brandes och
Schück en viss förkärlek för 1700-talet och en reserverad hållning till
1800-talets nationella romantik.

Schück nämner Hettners verk också i sin uppsats om litteraturhistoriska
metoder från 1907, där som exempel på ett arbete som visar hur en idé-
strömning kan följas från det ena landet till det andra. ”Det är”, skriver han,
”ur denna synpunkt som Hettner skrivit sin berömda skildring av Upplys-
ningstidevarvets litteratur och Brandes sina bekanta 

 

Hovedstrømninger

 

”.
Växlingen av adjektiv från berömd till bekant är för övrigt symptomatisk
för Schücks värdering av de två verken.

Karl Warburg berättar i ett brev till Brandes (7.7.1882), att Hettner ”varit
en av mina ’andlige’ lärare i litteraturhistoria, ehuru på avstånd”. En gång
hade Warburg haft tillfälle lyssna till honom som föreläsare; intrycket var
”nobelt och hederligt såsom hela hans person och skriftställeri”. I 

 

Nordisk
Familjeboks

 

 andra upplaga skrev Warburg artikeln Herman Hettner, note-
rade ”hans märkliga skrift mot den spekulativa estetiken såsom varande av
ringa betydelse för litteratur och konsthistorien” och karakteriserade hans

 

Literaturgeschichte des 18. Jahrhunderts

 

, som ett av den moderna littera-
turhistoriens klassiska verk, byggt på historisk grundval, lika fritt från este-
tiska som filologiska subtiliteter, med sinne för de litterära verkens
beroende av tidsinflytelser ”likvisst utan de Taineska överdrifterna eller
ringaktande av individualitetens betydelse”. Verket har, summerar War-
burg, ”även för det svenska universitetsstudiet varit av eminent betydelse”;
de båda delarna om engelsk och fransk litteratur översattes och utgavs ock-
så på svenska.

Vid sidan av Hettner har flera tyska pionjärer inom ”vergleichende Lite-
raturgeschichte” spelat en roll också i Norden. En av dem var Wilhelm
Scherers lärjunge Erich Schmidt. Han var ett trettiotal år yngre än Hettner
och hade sin vetenskapliga karriär i Wien, Weimar och Berlin. Främst är
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han känd som Goetheforskare; det var han som upptäckte manuskriptet till

 

Urfaust

 

 och som i Weimar ordnade Goethe-Schillerarkivet och gjorde upp
programmet för dess framtida verksamhet. 

Hans mest betydelsefulla bidrag till den jämförande litteraturhistorien är
ett verk från hans yngre år, boken 

 

Richardson, Rousseau und Goethe

 

. I det-
ta arbete, som kom ut 1875, ger han ett stycke jämförande europeisk ro-
manhistoria. Han drar linjen från Samuel Richardsons brevromaner över
Rousseaus 

 

La nouvelle Heloïse 

 

till Goethes 

 

Werthers Leiden

 

. I sin ”An-
trittsvorlesung” från 1880 har Erich Schmidt formulerat sin uppfattning om
litteraturhistorien i ord som både Wilhelm Scherer, Georg Brandes och
Henrik Schück kunde instämma i: ”Literaturgeschichte soll ein Stück Ent-
wicklungsgeschichte des geistigen Lebens eines Volkes mit vergleichenden
Ausblicken auf die anderen Nationalliteraturen sein”.

Fastare organisation fick den jämförande litteraturhistorien i Tyskland
genom Max Koch, född 1855 och från 1890 professor i allmän litteratur-
historia i Breslau. Han hade redan före professorstiden författat en studie
över förbindelserna mellan engelsk och tysk 1700-talslitteratur. År 1887
grundade han 

 

Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte

 

, ett första
vetenskapligt tidskriftsforum för studier av komparativ art. Tidskriften
skulle fortsätta att utkomma fram till 1909; som förste medredaktör hade
Max Koch efter 1890-talet Ludwig Geiger. Parallellt med tidskriften ut-
gavs en bokserie kallad 

 

Studien zur vergleichende Literaturgeschichte

 

(1901–1909). Tidskriften lades ned i god tid före det första världskrigets
utbrott. Då hade den internationellt inriktade litteraturforskningen på aka-
demiskt håll sett sina bästa dagar i Tyskland, själva ordet kosmopolitism
blev ett tabubelagt ord. I stället florerade tysk Geistesgeschichte, ofta för-
ankrad i den tyska nationella myten.

Max Koch inleder sin tidskrifts första nummer med en programförkla-
ring under rubriken 

 

Zur Einführung

 

. Det internationella litteraturhistoriska
perspektivet för han tillbaka till August Wilhelm Schlegels Berlinföreläs-
ningar och bakom dem till Herders insats. Från Schlegel citerar han ett ut-
talande enligt vilket ”Universalität” och ”Kosmopolitismus” vore ”die
wahre deutsche Eigenthümlichkeit”, en tes som Hitlertiden brutalt skulle
komma att dementera. Goethes bekanta ordskapelse ”Weltliteratur” åbero-
par Max Koch som en grundsten för den byggnad han ville uppföra.
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Tidskriftens syfte anger han vara ”att följa utvecklingen av idéer och for-
mer av likartat eller besläktat stoff i olika litteraturer från äldre och nyare
tid”. Eller, som det heter med en formulering mera rakt på sak, att uppspåra
”den Einfluss der einen Literatur auf die andere in ihren Wechselbezie-
hungen”. Uppgiften skall förverkligas bland annat genom att forskningen
uppmärksammar översättningsverksamhet och översättningskonst. Ytterli-
gare poängteras vikten av att följa samspelet mellan filosofins och litteratu-
rens utveckling; i själva verket kom senare några av de viktigaste verken i
tysk jämförande forskning på 1800-talsromantikens fält att ha en idéhisto-
risk inriktning. Också folksagoforskning, ”vergleichende Sagenforschung”
bereds plats inom den komparativa ramen. I den till tidskriften knutna
bokserien fick ”Stoff- und Motivgeschichte”, en objektorienterad genre
inom komparatistiken, en favoriserad ställning. En tredje uppgift som Max
Koch signalerar är att utreda växelspelet mellan litteratur och bildkonst.
Det är det område som en tysk litteraturhistoriker av senare generation, Os-
car Walzel, inmutat i en bok med titeln 

 

Wechselseitige Erhellung der Küns-
te

 

. I en nutida multimedial värld har som jämförelseled till litterära texter
infogats utom bildkonst och musik också film och etermedia. Utvidgningen
till ”interart studies” har lett till förslaget att som beskrivning av ämnesom-
rådet föreslå ”litterära studier som omfattar minst två olika uttrycksmedi-
er”. Här kommer då, av naturliga skäl, mer än inom den äldre genetiska
litterära komparatistiken spörsmål om transformationer på det estetiska
planet i centrum.

”Die Betrachtung der Weltliteratur [...] ist eben vergleichende Literatur-
geschichte”, heter det i Max Kochs inledande förord. Flertalet artiklar kom
att behandla transnationella litterära förbindelser. Så läser man redan i för-
sta årgången om Don Juansagan i Tyskland före Mozart, om Ludwig Uh-
lands förbindelser med utländsk litteratur, om germanska motiv i den
keltiska Tristansagan. Men rum ges också åt artiklar av annan art; här skri-
ver estetikern Theodor Lipps om begreppen tragik och tragedi, och en an-
nan estetiskt orienterad författare om symbolbegreppets genesis.

I den omfattande avdelningen ”Besprechungen” möter i den första tid-
skriftsårgången bland andra anmälningar en recension av ett tidigt nordiskt
arbete av komparativ art, Werner Söderhjelms studie 

 

Petrarca in der deut-
schen Dichtung

 

 från 1886. Söderhjelm hade på 1880-talet varit elev av Er-
ich Schmidt under dennes tid i Wien, mannen bakom verket 

 

Richardson,
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Rousseau, und Goethe

 

. Efter att ha erhållit sin introduktion i jämförande
metod i tyskspråkig vetenskaplig miljö hos Scherer och Schmidt, skulle
Söderhjelm senare fortsätta sin forskningar vid Sorbonne med Gaston Paris
som sin lärare. Överflyttningen till den franska vetenskapsmiljön är signifi-
kativ: Frankrike blir från och med 1890-talet den viktigaste härden för
komparativ forskning inom litteraturhistorien.

Försöken att etablera ”vergleichende Literaturgeschichte” som ett själv-
ständigt universitetsämne i Tyskland hade nämligen strandat. Ämnet fanns
representerat i Italien, där Francesco de Sanctis år 1863 utnämnts till pro-
fessor i Letterature comparate, en lärostol där han verkade fram till 1877.
På två andra platser i Europa fanns professurer i ämnet, båda från 1896.
Den ena hade inrättats i Lyon i Littérature comparée med Joseph Texte som
förste innehavare. Textes doktorsavhandling, med titeln 

 

Rousseau et le cos-
mopolitisme littéraire

 

 (1895), förblev länge en mönsterbildande studie i lit-
térature comparée, av speciell betydelse för den svenska forskningen om
europeiskt 1700-tal. I Sverige fick den en lång tid status av vetenskaplig
klassiker.

Samma år som Joseph Texte blev professor i Lyon inrättades i Zürich en
professur med ämnesbeteckningen allmän och jämförande litteraturhisto-
ria. Dess förste innehavare var J. Louis Betz, en man med internationell
bakgrund. Han var född i New York av tyska föräldrar och fick sin akade-
miska utbildning i Schweiz med en doktorsavhandling om Heine i Frankri-
ke. Det var också han som gav ut den första bibliografin inom den
komparativa litteraturhistoriens område.

I en programartikel med titeln 

 

Kritische Betrachtungen über Wesen, Auf-
gaben und Bedeutung der vergleichenden Literaturgeschichte

 

 från 1896
slog han fast, att det nya ämnets uppgift var att utforska hur olika nationer
betraktar varandra, hur författarpersonligheter liksom litterära perioder
egentligen är att uppfatta som länkar i en kedja som förbinder gången tid
med nutid, folk med folk, människa med människa. Det fanns hos Betz lik-
som hos Joseph Texte en klart uttryckt internationalistisk ideologi som
grundval för det nya ämnet.

Forskningen om litterära förbindelser länder emellan skulle, enligt Louis
Betz, kunna bidra till ”Volksvermittlung, gegenseitige Anerkennung”, ja
rentav bli ”en byggsten i världsfredens framtidsbyggnad”. Betz verkade för
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att ämnet skulle introduceras också vid universiteten i Tyskland, så som
skett i Frankrike och Schweiz.

Men i Tyskland stötte förslaget på patrull. Det av Goethe skapade ordet

 

Weltliteratur

 

, nyckelordet för det nya ämnesområdet, befanns problema-
tiskt. I samband med firandet av hundrafemtioårsdagen av Goethes födelse
år 1899 aktualiserades frågan av flera tyska vetenskapsmän. Marburgpro-
fessorn Ernst Elster, själv utgivare av Weimarupplagan av Goethes samlade
skrifter, och författare till den också i Norden kända teoretiska skriften

 

Prinzipien der Literaturwissenschaft

 

 (1897) förklarade att Goethe, när han
i samtalen med Eckermann använt ordet varken avsett att tala om någon lit-
teratur av ett nytt slag eller om växelverkningar mellan olika litteraturer.
Att åberopa Goethe som hemulsman för ”vergleichende Literaturgeschich-
te” avvisar Elster emfatiskt.

Om intresset för internationella kontakter och strömningar alltför myck-
et skulle rycka i förgrunden, kunde det som redan uträttats med den etable-
rade ”filologiska metoden” gå till spillo. Åberopande ett ställe i Goethes

 

Sprüche in Prosa

 

, hävdade Elster att Goethe med sina utsagor om Weltlite-
ratur i själva verket velat slå vakt om den tyska litteraturens roll på världs-
marknaden. Studiet av det 

 

nationella

 

 elementet i litteraturen och litteratur-
vetenskapen borde intensifieras. Ledande tyska germanister drog av den
pågående debatten slutsatsen att en lärostol i jämförande litteraturhistoria
vore överflödig.

I stället borde antalet professorer i tyska språket och i ”Deutschkunde”
utökas. Bakgrunden till denna inställning har man att söka i den nationella
myt om den tyska andens särart och egenart – hotad av utlandet, främst
Frankrike – som vuxit fram efter Napoleonkriget, under Fichtes och Ernst
Moritz Arndts dagar. Den nationella myten – med dess dunkla brygd – kom
i blickpunkten i en tid då de nationella enhetssträvandena och den tyska
imperialismen nådde en höjdpunkt. Den kom att påverka mycken tysk hu-
manistisk vetenskap vid universiteten under 1800-talets sista och 1900-ta-
lets första årtionden. Inte minst känslig för ideologiska skiften var, nu
liksom senare, litteraturhistorien, med sin förankring i texter, där språket
var den nationella identitetsmarkören. I själva verket kom det att dröja över
två världskrig innan en professur i ”vergleichende Literaturgeschichte” in-
rättades i Tyskland.
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Mot tanken att uppfatta ”jämförande litteraturhistoria” som ett specifikt
ämnesområde hade Ernst Elster också en annan principiell, metodologisk
invändning. Han förklarade att han inte kunde se någon anledning att sär-
skilja inflytanden från litterära verk inom ett och samma språkområde eller
en och samma språktradition från litterära inflytanden tvärs över språk-
gränser och landgränser. ”Det är – skriver han – metodiskt helt likgiltigt
om vi fastställer ett inflytande från Gryphius på Lohenstein, från Schiller
på Theodor Körner, från Goethe på Tieck, Gottfrid Keller och andra, eller
om vi konstaterar påverkan från Calderon, Shakespeare, Racine och Byron
på några företeelser inom tysk diktning”. Skulle man överhuvudtaget driva
jämförande litteraturhistoria borde man inskränka den, menar Elster, till
stoffhistoria och poetik.

Elsters sätt att argumentera och likställa litteraturpåverkan inom och ut-
anför språkgränser bildar upptakten till en långdragen debatt, som fortsatt
in på sent 1900-tal. René Wellek har här intagit samma principiella stånd-
punkt som Ernst Elster – utan att vilja lägga märke till de transformationer
som en språköversättning och därmed en överflyttning från ett traditions-
område till ett annat alltid innebär. Inom den franska skolbildningen littéra-
ture comparée har forskarna – i motsats mot Elster och Wellek – fortsatt att
hävda att studiet av transnationella inflytanden har ett specifikt syfte, krä-
ver sin egen metodologi och utnyttjande av specifika kunskapskällor gäl-
lande översättning, och intermediära mellanhänder. Det är den ståndpunkt
som med effektfull argumentering hävdas också i ett sent översiktsarbete:
Brunet-Chevrels 

 

Précis de littérature comparée

 

 från 1989. En av den fran-
ska metodskolans företrädare från mellankrigstiden, Paul van Tieghem,
hade gått därhän att han velat reservera ett av komparatisternas nyckelord,
”influence”, för de inflytelser eller påverkningar som går tvärs över språk-
och nationsgränser. I sin metodbok 

 

La littérature comparée

 

 från 1931, skri-
ver han ”On doit réserver ce nóm aux caractères que l’œuvre d’un écrivain
doit au contact de l’œuvre de tel ou tel écrivain étranger”.

En annan typ av angrepp mot tysk jämförande litteraturhistoria än den
som Ernst Elster levererat, kom från italienskt håll. I tidskriften 

 

La Critica

 

skrev år 1903 den italienske Hegelinspirerade filosofen Benedetto Croce en
polemisk artikel under rubriken 

 

La letteratura comparata

 

. Han tar sin di-
rekta utgångspunkt i den då aktuella nystartade amerikanska 

 

Journal of
Comparative Literature

 

. Dess program är identiskt med det Max Koch pro-
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klamerat i 

 

Zeitschrift für vergleichende Literaturgeschichte

 

. I båda anges
som den jämförande litteraturhistoriens uppdrag att spåra den ena litteratu-
rens inflytande på den andra, i deras växelförhållanden.

Croce börjar med något av en vetenskapsmans syndabekännelse; han har
själv i åtskilliga arbeten och studier forskat i och skrivit om hur spansk lit-
teratur och spanska seder påverkat Italien. Men han erkänner nu: något tor-
rare studium finns inte. Undersökningar av denna art leder aldrig till
verklig förståelse av det litterära verket i fråga och ger ingen insikt i den
konstnärliga skapelseprocessens egenart. Med hjälp av s.k. ”källstudium”
tror man sig ha förklarat ett verk, medan man i själva verket bara blottat fö-
rebilder och föregångare – som om ett verk bestode av föregångare eller
som om föregångarna vore det enda viktiga. Böcker som inskränker sig till
undersökningar av det råmaterial som ingår i verket utan sammanhang med
det litterära verkets egenskap att vara dikt, liksom studier av det färdiga
verkets öden i översättningar och efterbildningar tar, menar han, med nöd-
vändighet formen av kataloger och bibliografier.

Croces uppsats och hans resonemang syns inte ha mött gensvar i Europa
vid början av 1900-talet. Men hans namn nämns och hans argument uppre-
pas och åberopas ännu av René Wellek i hans uppgörelse med komparatis-
men

 

 

 

vid

 

 

 

två

 

 

 

tillfällen i

 

 

 

The

 

 

 

Crisis

 

 

 

of

 

 

 

Comparatism

 

 

 

(1958)

 

 

 

och

 

 

 

i

 

 

 

Comparative
Literature Today

 

 (1965).
Det jämförande litteraturstudiet – letteratura comparata – skulle enligt

Croce kunna räddas bara om forskaren beaktade 

 

alla

 

 verkets relationer,
nära eller avlägsna, filosofiska och litterära, i ramen av en universell histo-
ria. För Croce tedde sig gängse litteraturhistoriska handböcker endast som
en sorts vägg att hänga individuella diktarporträtt på. Verklig litteraturhis-
toria borde bestå av monografier över enskilda författare, betraktade som
av varandra oberoende, självständiga storheter. En sådan uppläggning prö-
vade Croce själv i sina böcker om Dante och om Goethe. Originaliteten –
inte kausaliteten – är hans kategori. 

Så blev Croce en av de många, som alltifrån sekelskiftet bröt mot den
förhärskande positivistiska traditionen inom 1800-talets humanvetenska-
per. Till revolten mot positivismen kom impulser från många håll: från
Nietzsche, från en tysk hermeneutiker som Wilhelm Dilthey, från den fran-
ske filosofen Bergson. ”Upproret mot intellektet”, misstron mot ensidiga
kausala orsaksförklaringar av litterära verk finns hos många av litteraturve-
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tenskapens företrädare i yngre generationer fram till andra världskriget,
liksom i postmodernistisk teoribildning mot 1900-talets slut.

Den tyska litteraturhistorien gick fram på olika vägar. Mycken hall-
stämplad akademisk forskning representerar vad en svensk litteraturhistori-
ker, Fredrik Böök, en gång ironiskt kallat ”spetsborgerlig realfilologi”. En
motsatt riktning utgick från filosofihistorikern Wilhelm Dilthey, grundaren
av tysk ”Lebens- oder Erlebnisphilosophie”. De från naturvetenskapen och
den jämförande språkforskningen övertagna metoderna att förklara histo-
riska eller psykologiska fenomen avvisade han. ”Naturen förklarar vi,
själslivet förstår vi” lyder en av hans kända satser, formulerad på 1890-ta-
let. Med utgångspunkt från Schleiermacher återförde han hermeneutiken,
tolkningsläran inom kulturvetenskaperna. Tolkningen är för honom inte en
rent intellektuell process; i allt förstående ingår – med hans egna ord – ett
irrationellt moment (”in allem Verstehen ein Irrationales”) liksom livet
själv är ett sådant (”wie das Leben selber ein solches ist”).

Tolkningsprocessen möjliggörs av att det just förflutna hålls kvar i min-
net och fortsätter i uppfattandet av det som följer (”dass das eben Vergan-
gene im Gedächtnis zurückbehalten wird und hineintritt in die Anschauung
des Folgenden”). Han väljer som litterärt exempel dramat; Bergson använ-
de melodin i musiken som ett motsvarande exempel på att förståendepro-
cessen försiggår i tidens medium. Genom att gå från upplevd helhet till del
och sedan åter tillbaka från delen till helheten ser Dilthey en väg att komma
ut ur den hermeneutiska cirkelns inneboende motsägelse.

I tolkningen ingår enligt Dilthey också en värdering (”es gibt kein Ver-
stehen ohne Wertgefühl”). Det relevanta objektet för litteraturvetenskapen
blir för honom den store konstnären och det fullödiga verket. Därmed kom
Diltheys insats och inflytande att stå i skarp kontrast mot den gängse typen
av 1800-talets litteraturhistoria, byggd på positivistisk grund. ”Källforsk-
ning” och hopande av paralleller, liksom fixerandet av likgiltiga biografis-
ka data, ter sig som något som ligger under den konstnärligt medvetna
interpretens nivå.

Vilhelm Andersen torde vara den förste nordiska litteraturforskare som
stiftat bekantskap med Diltheys 

 

Die Einbildungskraft des Dichters

 

 redan
då den kom ut. Den svenske litteraturhistorikern Oscar Levertin, som var
på väg från en strikt filologisk litteraturhistoriesyn mot en mer ”intuitiv”
förståelse av litteraturen, har från Kungliga Biblioteket i Stockholm
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(10.8.1898) haft till låns Diltheys 

 

Einleitung in die Geisteswissenschaften

 

.
Den med Levertin ungefär jämnårige lundensiske litteraturdocenten Ewert
Wrangel hänvisar i sina 

 

Estetiska studier

 

 (1898) till olika böcker av Dilt-
hey med deras ”bidrag till konstverksamhetens psykologi”. I boken 

 

Dikten
och diktaren

 

 från 1912 för Ewert Wrangel in en not till Diltheys arbete 

 

Das
Erlebnis und die Dichtung

 

. Samma arbete har han satt in i Lundauniversi-
tetets studiehandbok av år 1908 för högre studier i ämnet estetik. 

Tysk ”Geistesgeschichte”, förankrad i den antipositivistiska tanketradi-
tion där Dilthey hör hemma, kom att spela en avgörande roll för en rad tys-
ka litteraturvetare i Rudolf Ungers, i Friedrich Gundolfs, i Herbert Cysarz’
och Hermann August Korffs generationer under förkrigsår och mellan-
krigstid. När en forskare som Friedrich Gundolf, tillhörig kretsen kring
Stephan George, behandlar ämnet Shakespeare i Tyskland sker det i en bok
med titeln 

 

Shakespeare und der deutsche Geist

 

 (1911) i demonstrativt anti-
positivistisk anda. I stället för att – som de komparatistiska forskarna skulle
ha gjort – i detalj följa hur Shakespeares dramer översattes och mottogs av
författare och publik i olika generationer, årtionde för årtionde, har han ve-
lat visa hur Shakespeare ”unser Shakespeare” haft avgörande betydelse för
den tyska andens möjligheter att finna sin egen väg och utvecklas enligt
sina innersta förutsättningar. På samma sätt signalerar H.A. Korff sin stu-
die av Voltaire i 1700-talets Tyskland som ”

 

Beitrag zur Geschichte des
deutschen Geistes”

 

. 
En av Diltheys elever, Rudolf Unger, hade redan med en programskrift

från 1908 protesterat mot de i Tyskland förhärskande filologiska metoder-
na. Ungers skrift har titeln 

 

Philosophische Probleme in der neueren Litera-
turwissenschaft

 

. Han finner det angeläget att tvinga litteraturforskarna att
träda ut ur den filologiska isoleringen och söka sympatiskt samarbete med
psykologi, estetik och andra icke-filologiska vetenskaper. Han visar hän på
idéhistoria och filosofihistoria med sin monografi över Johan Georg Ha-
mann. Med sina studier över ”die Entwicklung des Todesproblemes” bana-
de han nya vägar för romantikforskningen i Tyskland. Som en uppgift för
litteraturhistorieskrivningen såg han att på nytt dra in de estetiska teorierna
och värdeomdömena i framställningen. De positivistiska forskare, som ve-
lat förvisa estetiska omdömen ur litteraturhistorien var i själva verket, me-
nade han, utan att veta det, fångna i och bundna av traditionella estetiska
värderingar redan i sitt val av material.
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Genom sin i Diltheys anda formulerade krav ”Alle Literatur als Aus-
druck des inneren, seelischen Lebens zu verstehen” revolterade Unger mot
synen på diktverket som resultat av impulser från ett ”

 

Bücherberg

 

”. I tydli-
ga principformuleringar vänder han sig mot ”die Jagd nach

 

 

 

äusserlichen
Analogien” mot ”das Spüren nach literarischen Einflüssen

 

, 

 

Anlehnungen,
Reminiszensen, Anklängen usw

 

.

 

” Den närsynta komparativa orsaksförkla-
ringen har drivits som ”einer Art wissenschaftlicher Sports” och inkräktar
på ”das wirkliche Verständnis”. Bakom denna litteraturhistoriens urartning
ser också han de positivistiska naturvetenskapernas mekaniska förklarings-
princip som inte går att tillämpa inom historievetenskaperna.

Ett tjugotal år efter publiceringen av Ungers programskrift tog den tyske
germanistprofessorn i Berlin, Julius Petersen, till orda i en uppsats med ti-
teln ”Nationale oder vergleichende Literaturgeschichte”. Han förordar den
nationella litteraturhistorien, eftersom han uppfattar den jämförande som
ett främmande importgods motsatt den tyska andens väsen. Eller med hans
egna ord: ”Wir empfinden heute den Positivismus als einen fremden, der
Innerlichkeit des deutschen Wesens widerstrebende mechanischen Denkz-
wang”.

Dessförinnan och därefter hann dock flitiga tyska forskare uträtta åtskil-
ligt inom komparatismens skilda fält. Det gällde bland annat stoff- och mo-
tivhistoria på 1920- och 30-talen. Det gällde också idéhistoriskt och filo-
sofihistoriskt anlagda studier inom den tyska romantikens område. Tidiga
receptionsstudier möter exempelvis inom Goethe-forskningen, sådan den
formerades från 1880-talet och framöver i den årligen utgivna 

 

Goethejahr-
buch

 

. Dess förste redaktör var Ludwig Geiger som ett antal år stod som
medredaktör i den av Max Koch utgivna 

 

Zeitschrift für vergleichende Lite-
raturwissenschaft

 

. Geiger vände sig till bland andra Georg Brandes, som i
andra årgången av 

 

Goethejahrbuch

 

 skrev sin studie 

 

Goethe in Dänemark

 

.
Andra artiklar följde under de närmaste åren som berättade om Goethes
”Aufnahme” i olika länder: i England, Amerika och Frankrike. I årgången
för 1908 möter Ewert Wrangels 

 

Werther und das Wertherfieber in Schwe-
den

 

. I samtliga dessa fall står alltså inte Goethes egen insats i centrum: det
handlar om mottagandet av Goethes verk utomlands.

Den dödförklaring av ”vergleichende Literaturgeschichte” som Julius
Petersen utfärdat 1928 med hänsyn till läget inom tysk litteraturvetenskap
hindrade inte att den komparativa forskningen återupptogs och t.o.m. för-
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nyades på tysk mark – nämligen inom området romanistik. Där hade den
haft hemortsrätt inom medeltida sagoforskning alltifrån mitten av 1800-ta-
let. Där upplevde den nu en renässans hos forskare som Helmuth Hatzfeld,
Leo Spitzer och Erich Auerbach mitt under Hitlertiden på nittonhundratret-
tio- och fyrtiotalen. Men det hör till historien, att alla de nu nämnda fors-
karna kom att göra sina fortsatta insatser i exil, utanför tyska rikets gränser.
Hatzfeld och Spitzer hade funnit en fristad i USA, Auerbach i Istanbul i
Turkiet. Genom att lägga textnära, på stilistiska iakttagelser grundade jäm-
förelser till grund för interpretationer lyckades de förnya en strategi, som
hotat att mekaniseras.

Det suveräna exemplet ger Erich Auerbach i sitt verk 

 

Mimesis

 

 (1946).
Genom ett antal textinterpretationer, valda ur en mer än tusenårig väster-
ländsk tradition, från Odysseus och Gamla Testamentet till Virginia Woolf,
lagda vid sidan av varandra – lyckas han skildra ett antal viktiga estetiskt
avgörande stadier i realismens historia. René Wellek som skrev en minnes-
runa över Auerbach vid hans bortgång år 1958 karakteriserar 

 

Mimesis

 

 med
orden ”this truly comparative book”. Wellek hade recenserat boken, när
den kommit ut i engelsk översättning 1954 i nykritikernas tidskrift 

 

Kenyon
Review

 

. Inom citationstecken anförde han där omdömet ”the most impor-
tant and brilliant book in the field of aesthetic and literary history that has
been published in the last fifty years”. Wellek uppger inte var orden inom
citationstecken är hämtade; de härrör i själva verket från Fredrik Bööks an-
mälan av verket i dess tyska originalupplaga, införd i Svenska Dagbladet
11.8.1947. Det har dröjt över 50 år, till 1998, innan 

 

Mimesis

 

 kommit ut
också i svensk översättning.

Auerbach använder i 

 

Mimesis

 

 komparativa grepp av helt annat slag och i
annat syfte än Baldensperger och den äldre franska skolans män. När Auer-
bach lägger fram valda textstycken ur tjugo olika litterära verk i den euro-
peiska traditionen sker det inte för att visa hur det ena verket i detaljer
direkt influerat det andra. Han demonstrerar i stället hur verklighetsbilden
byggts upp, styrd av noga reglerade lagar om stilnivåer och samhällskon-
ventioner under en period av mer än två tusen år. Han antyder en litteratu-
rens demokratiseringsprocess, där kungar och adelsmän efter hand trängs
undan av borgare och proletärer, medan samtidigt de auktoritära stilgrep-
pen hos en Homeros eller en Shakespeare förskjuts och till sist får lämna
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plats åt det undermedvetnas ordflöde i den inre monologen hos Virginia
Woolf.

Längs andra vägar – med utgångspunkt från sitt topos-begrepp – pröva-
de Ernst Robert Curtius, Frankrikevännen som stannat kvar i inre exil i
Tyskland, att teckna en litterär traditionskedja i det magnifika arbetet 

 

Eu-
ropäische Literatur und lateinisches Mittelalter

 

 (1948). Den period som
hos Curtius ofta kommer i fokus är vad som brukar kallas ”de mörka år-
hundradena” under medeltiden, då, trots allt, latinsk retorik och stilistik
levde kvar som ett arv från antiken och fortfarande gav mönstren. Med
strikt filologisk metod går han in i texterna, uppdagar förbindelser, upprep-
ningar och variationer av formelbeståndet; ett av hans nyckelord, som ock-
så blir titeln på slutkapitlet är ordet 

 

kontinuitet

 

. Han ville – som en svensk
litteraturhistoriker, Gunnar Brandell, i sin recension uttryckte det – demon-
strera hur en västerländsk tradition redan en gång tidigare överlevt genom
att gå under jorden. De franska komparatisterna av skolan hade avgränsat
sitt område till tiden 

 

efter

 

 renässansen. Varken Auerbach eller Curtius ac-
cepterar denna självvalda inskränkning. För båda bildar traditionen från
antikens och kristendomens urkunder själva utgångspunkten i det tradi-
tionsschema de går att teckna.

Det dröjde, som redan antytts, till andra världskrigets slut, tills Tyskland
omsider fick sin första för det egna språkområdets forskning avsedda läro-
stol i allmän och jämförande litteraturhistoria. Det skedde i ett nytt ideolo-
giskt klimat, då ord som internationalism och kosmopolitism på nytt blivit
honnörsord. Med tidskriften 

 

Arcadia

 

, vars första årgång utkom 1966, er-
höll ämnet för andra gången en fortlöpande vetenskaplig publikation. 

 

Arca-
dias

 

 redaktör, Horst Rüdiger, inledde första häftet med ett principiellt
försvar för en historiskt grundad komparatistik på tysk botten. Därmed kan
paradigmet anses återupprättat också på tysk mark.

Och i sin 

 

Einführung in die neuere deutsche Literaturwissenschaft

 

 också
den från 1966 kunde Karl Otto Conrady programmatiskt formulera: ”Die
wahre Einheit einer (erst noch auszubauenden) modernen Literaturwissen-
schaft hat sich weit mehr auf Querverbindungen zu stützen, die über die
Grenzen der Nationalliteratur hinausreichen, als auf die bis in die fernste
Frühe zurückführenden Längsverbindungen in den Bahnen der Deutschen.
Ihnen ist nachzugehen.”
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Georg Brandes 
– ”ein solcher guter Europäer”

 

Georg Brandes insatser som litteraturhistoriker har i Norden av naturliga
skäl kommit i skymundan för hans roll som litteraturkritiker, som strateg
och ideolog i det nordiska genombrottets litteratur. Fullt erkännande fick
han förhållandevis sent inom det nordiska vetenskapssamhället. Den pro-
fessur i estetik vid Köpenhamns universitet som redan Carsten Hauch an-
sett honom vara självskriven till, gick efter segdragna diskussioner och
lång vakans till Julius Paludan; Brandes fick heller aldrig den tjänst vid
Wiens universitet som han ett slag hoppades på eller de professorstjänster i
Kristiania eller i USA som vinkade. I sin självbiografi säger han, i efter-
handsperspektiv, att han aldrig betraktat sig som ämne till en blott lärd, ”en
Litteraturhistoriker eller deslige”, utan till att bli en handlingens man.

Trots sin akademiska outsiderroll är han ändå – med full rätt – den ende
litteraturforskare av nordisk extraktion som fått en plats och ett eget kapitel
i ett band av René Welleks stort upplagda 

 

A History of Modern Criticism

 

från 1965. Där figurerar han i ett eget kapitel, som The lonely Dane, medan
andra nordiska kritiker och litteraturhistoriker i Sverige, Danmark eller
Norge inte ens fått en fotnot.

I själva verket hade Brandes från unga år ett mer omfattande internatio-
nellt kontaktnät, både bland europeiska forskare och författare än någon
nordisk litteraturhistoriker någonsin ägt. Därom finns vittnesbörden både i
hans självbiografi och i hans omfattande korrespondens. Hans genom-
brottsverk, 

 

Hovedstrømninger

 

 (1872–1890), nådde tidigt ut till europeisk
publik. De olika delarna översattes till tyska i rask takt, sedan de från bör-
jan av 1870-talet utkommit på danska. Tidigt på 1900-talet kom översätt-
ningar till engelska, samtidigt och senare även till andra europeiska och
mer avlägsna språk: kinesiska och japanska. Också hans litteraturhistoriskt
betydelsefulla Shakespeare från 1895 kom på flera språk och i många upp-
lagor.
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När första delen av

 

 Hovedstrømninger

 

, Emigrantlitteraturen, 1872 kom-
mit på tyska skickade Brandes ett exemplar till Hippolyte Taine. Honom
hade han stått i nära kontakt med under en tidig Parisvistelse. Ett annat ex-
emplar skickade han med ett brev till Gaston Paris, den franska medeltids-
forskningens främste. Ett tredje exemplar överräckte han personligen
under en vistelse i Dresden till den Herman Hettner, som Brandes i sin
självbiografi ger epitetet ”Tysklands störste litteraturhistoriker”.

Om Taine hade Brandes skrivit sin doktorsdisputats, 

 

Den franske Æsthe-
tik i vore Dage

 

 (1870). Han följer här ett långt stycke Taines vetenskapliga
intention: att tolka det historiska förloppet som determinerat av naturgivna
förutsättningar. Men han ser det som en brist hos Taine, att han förbiser den
egenartade, spontana kraften hos geniet. På denna punkt står Brandes när-
mare Sainte-Beuve och förebådar antipositivistiska tendenser, som skulle
möta hos Nietzsche och hos andra 1900-talsfilosofer. Boken om den fran-
ska estetiken hade Taine inte själv kunnat läsa, men han kände den bl.a. ge-
nom den anmälan som Gaston Paris, väl förtrogen med de nordiska
språken, skrivit i

 

 Revue

 

 

 

critique

 

 1870.
Med Taine förde Brandes under Parisvistelser samtal både om tysk este-

tik och om planläggningen av 

 

Hovedstrømninger

 

. I ett brev till Taine
(17.12.1871) skisserar han redan de sex akterna i det stora historiska dra-
ma, som han skulle gå att teckna i sitt magnum opus. ”L’ouvrage achevé
sera la psychologie de tout nôtre siècle”, kommenterar Taine, när han väl
fått i sin hand den första delen av verket i tysk översättning.

Brandes och Taine hade lätt att komma till tals. De hade båda i sin ung-
dom läst och tagit starka intryck av Hegel. Men Brandes hade, i Taines ef-
terföljd, brutit upp från den spekulativa estetiken. I samtalen med Brandes
har Taine ironiskt kommenterat den tyska skönhetsläran. Om man inbjuder
en tysk estetiker – förkunnade Taine för sin unge danske vän – till en teater
för att se en tragedi, då river sig den tyske konstkännaren i håret av glädje
och utbrister: ”voilà das Tragische!”.

I första delen av 

 

Hovedstrømninger

 

 formulerade Brandes ett program för
sitt projekt i samma anda som Taine skrivit sin 

 

Histoire de la littérature
anglaise

 

. Brandes berömda formulering lyder: ”Et Folks Literatur fremstil-
ler, naar denne Literatur er fulstændig, dets Anskuelsers og Følelsers hele
Historie. Store Literaturer som Englands og Frankrigs, indeholde saaledes
et tillstrækkeligt Antal Documenter, til at man ud fra dem kan bestemme,
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hvorledes det engelske og franske Folk i enhver historisk Periode har tænkt
og følt”.

Vad Brandes syftade till med 

 

Hovedstrømninger

 

 (1872–90) var något
mer än en serie kapitel om fransk, tysk och engelsk litteraturhistoria och
mentalitetshistoria. Visserligen håller han i de olika banden isär de tre län-
dernas litteraturer, men det är det övergripande utvecklingsschemat i de
olika länderna han vill teckna. Själv betraktade han sig, alltifrån ungdo-
mens bildningsresor, som europé, som kosmopolit. Det var med full rätt
som Friedrich Nietzsche i sitt första brev till Brandes hedrade honom med
tilltalet ”ein guter Europäer”. I förordet till 

 

Emigrantlitteraturen

 

 finns en
formulering som i sammanhanget blivit berömd. Det historiska händelse-
förlopp jag går att teckna är – säger han– ”efter sitt Væsen europeisk og
kan kun forstaas ved en samenlignende Literaturbetragtning. Det er derfor
en saadan jeg vill forsøge i det jeg bestræber mig for paa en gang att forføl-
ge visse Hovedbevægelser i den tyske, franske og engelske Literatur som i
dette Tidsrum er de vigtigste”. Det är med andra ord ett stycke 

 

europeisk

 

mentalitetshistoria han går att skildra, utan att för den skull åsidosätta eller
förneka de olika nationella områdenas och språkens särdrag och egenart.
Det drama han iscensätter i sex akter är ett 

 

europeiskt

 

 drama, där frigörel-
sesträvan möts av reaktionära bakslag och förhoppningsvis slutgiltigt ge-
nombrott. Att planen inte gick att fullfölja i sin ursprungliga, av Hegel
inspirerade konception som ett andligt frigörelsedrama, fick skyllas på his-
toriens gång och på de nya insikter och perspektiv som Brandes eget liv
medförde.

Det citerade företalet fortsätter: ”Den sammenlignende Literaturbetragt-
ning har den dobbelte Karakter at nærme os det Fremmede saaledes at vi
kan tilegne os det og at fjerne vor Eget fra os saaledes at vi kan overskue
det”. Med en sådan dialektisk formulering betonas den pedagogiskt-propa-
gandistiska avsikten, som för Brandes i begynnelseögonblicket tedde sig
som den viktigaste. Perspektivet på den egna identiteten – enligt Brandes:
den efterblivna danska kultursituationen – kunde man få klart dokumente-
rad först genom att sätta den i relief mot de avancerade europeiska ström-
ningarna.

I ett av sina brev till Taine, 15.12.1872, har Brandes anledning framföra
en hälsning från Herman Hettner, som han besökt i Dresden. Hettner är,
skriver Brandes, en av de få tyskar, som i den dåvarande situationen talar
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rättvist om Frankrike och dess författare; han har ägnat ingående studier
både åt Sainte-Beuve och åt Taines engelska litteraturhistoria.

Om ett möte med Hettner berättar Brandes i 

 

Levned

 

, året var 1873 och
Brandes hade i hemlandet fått kritik från många håll för sitt nya arbete:
”Det var velgørende for mig at høre med hvilken Inderlighed han priste
min i Danmark nedrakkede Bog”. I själva verket hade de två i utgångs-
punkterna, som Brandes konstaterar, mycket gemensamt. På Brandes fråga
”Tror De paa Æsthetiken og til hvilken Punkt?”, svarade han: ”Jeg tror som
De ikke det allerringeste paa den gamle spekulative Æsthetik. For mig er
Hegels, Vischers, Zeisings, Herbarts, Zimmermanns, Lotzes Æsthetik kun

 

Kategorienrassel

 

”. Den nya estetiken, menade Hettner, förhåller sig till
den gamla som naturvetenskap till naturfilosofi: den söker lagar på induk-
tionens väg. Den sanna estetiken är först en ”Fantasiens Logik (der svarar
til hvad man ellers kalder den formelle Logik) [...], dernæst en Materialets
Grammatik, jeg mener af Stoffets Beskaffenhed udledede Stillove”. Orden
kan komma en nutida läsare att associera både till en boktitel som Hans
Larssons

 

 Poesiens logik

 

 och till verk inom nyare estetik, som har ordet
Grammar eller Grammatologie i titeln.

Med Hettner för Brandes i Dresden bland annat resonemang om den tys-
ka romantiken som han själv just var i färd med att ägna en del i 

 

Hoved-
strømninger

 

. Själv hade Hettner en reserverad inställning till tysk roman-
tik, särskilt i dess sista fas, en värdering som Brandes helt delade. Brandes
refererar Hettners tankar om relationen mellan tysk och fransk romantik
från samtalet sålunda: ”Bevægelsen var parallell med den hvortil Chateau-
briands poetiska Katolicisme i Frankrig gav Stødet. Alt hvad Tieck og
Wackenroder havde anet og drømt om, fik sit Holdepunkt da under Napole-
on Klostrene ophævedes og aabnedes, saa deres gamle Malerier kom for
Dagens Lys”. Kärleken till medeltiden medförde ett avståndstagande från
klassicism och antikdyrkan. De tyska romantikerna blev våldsamt nationel-
la. Schellings och Okens naturfilosofi vill Hettner se som ett motstycke till
natursvärmeriet i fransk romantik. Synpunkter från samtalet återfinns i det
komparativa perspektiv Brandes senare gav i delen om den romantiska
skolan i Tyskland; han fick för övrigt uppbära klander för att alltför nära ha
övertagit stoff och synpunkter från Hettner.

Under åren 1873–1883, då Brandes tagit sin tillflykt till Berlin, utvidga-
des hans kontaktnät med tyska litteraturhistoriker. Den ledande vid Berlin-
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universitetet

 

 

 

var

 

 

 

Wilhelm

 

 

 

Scherer,

 

 

 

vid

 

 

 

denna tid sysselsatt med sin 

 

Deutsche
Literaturgeschichte

 

, en översikt som sträcker sig från medeltiden in i nuti-
den. ”Die Naturwissenschaft zieht als Triumfator auf dem Siegeswagen
einher, an dem wir alle gefesselt sind” hade Scherer skrivit i en uppsats om
Die neue Generation år 1874. Han hade i samma uppsats citerat ett nyckel-
ord av Julian Schmidt ”Die neue Generation baut keine Systeme”.

Sin bild av Wilhelm Scherer har Brandes givit dels i sin 

 

Levned

 

, dels i en
nekrolog som han skrev vid Scherers tidiga bortgång år 1883. ”Der løb
ikke en Draabe filosofisk blod i hans Aarer” skriver Brandes i sina minnes-
ord. I 

 

Levned

 

 skildras Scherer som en världsman från Wien – han var öster-
rikare till börden. Hans metod var, skriver Brandes, att genom fördjupning
i biografiska enskildheter förstå konstverket psykologiskt, en metod som
gav ”et lærerigt Exempel”, men enligt Brandes kanske drevs för långt. I
nekrologen talar han, i något överlägsen ton, inte bara om hans ”mangel på
filosofisk Dannelse” men också om att den tyske professorn ”ikke levt nok
med Kunstnere og var selv for meget av metodisk Videnskabsmand til ret
at kunne trænge ind i Kunstneres indre Værksted”. Mot kompositionen i
hans tyska litteraturhistoria invänder Brandes att den innehåller ”en Hærs-
kare af Enkeltheder som staar der ikke for den almindelige Læsers Skyld
men for at Müllenhof (Scherers mentor i tysk filologi) eller en anden Indi-
vid under Læsningen skal sige: Se, se! ogsaa det har han husket paa, heller
ikke det har han glemt, eller deslige”. Här fomulerar Brandes –säkert i bit-
tert minne av den kritik som fackmän riktat mot honom själv – en tidig
gensaga mot vad som skulle komma att anses som historismens och positi-
vismens skötesynd: den osovrade faktaanhopningen. Samma fullständig-
hetsmani noterar Brandes hos Scherers elever, när de sorterar och räknar
upp de vanligaste litterära motiven under en tidsålder. Man kan fatta detta
som Brandes invändning mot den tyska Stoff- und Motivgeschichte, som
vid denna tid håller på att växa fram som en gren på komparatismens träd.

Något specifikt intresse för historisk eller litteraturhistorisk metodik har
Brandes aldrig stoltserat med. Men med sin stora receptivitet har han tilläg-
nat sig – och i praktiken tillämpat – hela den repertoar av nyare metoder
som börjat bli en vogue. Den komparativa metoden var en av dem.

När litteraturhistorien tog form i Europa under 1700-talet och nästa år-
hundrade blev det vanligt att föra fram de stora gestalterna i ”binära” figu-
rationer: i England Shakespeare mot Ben Johnson, i Tyskland Goethe mot
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Schiller, i Frankrike Corneille mot Racine, i Sverige Tegnér mot Geijer, i
Danmark Oehlenschläger mot Baggesen, i Norge Wergeland mot Welha-
ven, eller i senare tid Ibsen mot Björnson. Greppet kunde användas i litte-
rär kritik både för att karakterisera personer och deras verk.

Hos Hettner och hos Taine, hos Sainte-Beuve och hos Gaston Paris hade
Brandes mött sådana jämförelser, oftast för att karakterisera litterära verk,
ibland för att konstatera ett beroende. I sin engelska litteraturhistoria hade
Taine emellanåt dragit paralleller mellan engelsk och kontinental litteratur,
mellan figurer hos Balzac och Thackeray, mellan Goethes Faust och By-
rons Manfred. När Brandes förberedde den del av sitt verk som han kallat

 

Reactionen

 

 

 

i

 

 

 

Frankrig

 

 (1874), skickade han ett brev till Taine (15.12.1871).
Han ställde frågan om det existerade några konkreta förbindelser – ”des
rapports” – mellan den romantiska litteraturen i Tyskland i dess sena fas
och författare som Lamartine, Hugo, Lamennais och Joseph de Maistre i
restaurationstidens Frankrike. Uppenbarligen gällde frågan, om Brandes i
detta sammanhang borde använda en genetisk komparativ metod för att
förklara likheterna i det litterära klimatet länderna emellan. Han vill exem-
pelvis se Joseph de Maistre som en fransk motsvarighet till den tyske ka-
tolske fanatikern Joseph von Görres.

På Brandes brev från Köpenhamn svarar Taine tre (!) dagar senare från
Paris. Han meddelar att den franska restaurationens litteratur har haft föga
att hämta från den tyska (”a peu emprunté à l’Allemagne”). Förklaringen är
helt enkelt att de franska författarna inte kunde läsa tyska. Snarare har de
läst engelska; men den franska riktningen är, enligt Taines åsikt, oberoende
av liknande eller föregående strömningar i Tyskland (”indépendant du
mouvement analogue et antérieur de l’Allemagne”).

Stor plats gav Brandes åt den engelska litteraturen i

 

 Den romantiske
Skole i

 

 

 

Frankrig

 

 (1882). Ett inledande kapitel ger han där rubriken ”Frem-
mede Forudsætninger”. Bland dessa utländska impulser ger han första
rummet åt Shakespeare. Näst efter Shakespeare var, skriver han ”Walter
Scott den engelske Digter hvis Indlydelse var, om icke dybest saa tyde-
ligst”. Efter en genomgång av vad Scott betytt för författare av historiska
romaner, för de Vigny, för Alexandre Dumas, för Victor Hugo och andra,
fortsätter Brandes: ”Endnu stærkere end Walter Scott betog Byron”. När
det gäller 

 

The Lake

 

 

 

School 

 

konstaterar Brandes, att det först var Sainte-
Beuve som tjänade som introduktör för Shelley. På tal om tysk påverkan
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noterar han, att Goethes Werther var det enda verk som gjort djupare in-
tryck i Frankrike, men att Faust aldrig på samma sätt kom i förgrunden.
Schiller vann heller aldrig någon anklang, snarare då E.T.A. Hoffmann. Till
sist summerar Brandes: ”Det var dog ikke Indtryk fra udlandet, der bidrog
till Digtkunstens Genfødelse i Frankrig. Der byggedes paa landets egen
Grund”. Det är en logisk uppbyggnad: efter de utländska förutsättningarna
den inhemska traditionen. 

”Inflydelse” eller ”Paavirkning” – båda orden möter i vokabulären i 

 

Ho-
vedstrømninger

 

. Det är också med full rätt en nutida Brandesforskare, Per
Dahl, i en studie om Georg Brandes och Heinrich Heine konstaterat:
”Georg Brandes arbetade själv som en av de första inom den komparativa
traditionen och han formulerade och utnyttjade grundreglerna för den jäm-
förande analysen”.

I flertalet fall tar emellertid Brandes med sin blick för likheter på tvärs
av tid och rum, jämförelser och kontraster i bruk 

 

inte

 

 för att bevisa beroen-
den utan för att 

 

karakterisera

 

 verk och författare. Så gjorde han i 

 

Natura-
lismen i England

 

 (1875), när han gav sin bild av diktarna i 

 

The Lake School

 

genom att kontrastera deras temperament eller litterära insatser; så gör han
när han jämför Shelley och Novalis. Så gjorde han också i sista delen av

 

Hovedstrømninger

 

, 

 

Det unge Tyskland

 

 (1891), när han ägnade ett kapitel åt
att sidoställa Heine och Goethe. Så hade han gjort också i essäsamlingen

 

Det moderne Gjennembruds Mænd

 

 (1883), där han jämför samtida nordis-
ka diktare med utländska författare.

Medan Brandes var mitt i arbetet på 

 

Hovedstrømninger

 

 nåddes han, som
redan tidigare nämnts, i Berlin av en uppmaning att sända ett bidrag till den
av Ludwig Geiger redigerade Goethe-Jahrbuch. I tidskriftens andra årgång,
1881, inflöt Brandes bidrag under titeln 

 

Goethe und Dänemark

 

. Det är, som
Lars Peter Rømhild närmare utrett i sin perspektivrika uppsats 

 

Georg
Brandes and Comparative Literature

 

, ett stycke binär komparativ littera-
turhistoria eller, i nutida termer snarare receptionshistoria. Steg för steg
följer Brandes hur Goethe mottogs i det nya landet, en gradvis skeende
”Aneignung” i det danska litterära landskapet. I själva verket är Brandes
artikel i Geigers tidskrift den första i en följande serie av komparativa stu-
dier där Goethes roll i ett antal främmande litterära traditioner står i cen-
trum. Senare, år 1901, skulle Brandes i en liknande anlagd uppsats följa
Ibsens ”fortune littéraire”.
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Att komparativa resonemang gällande källor och förebilder till litterära
verk kunde vara kontroversiella hade Brandes emellertid redan tidigt fått
erfara. År 1884 publicerade han i 

 

Politiken

 

, och kort därefter i den svenska
tidningen 

 

Aftonbladet

 

, två artiklar om Shakespeare och Montaigne. Han
presenterar här ett försvar för en komparativ förklaringsmodell i följande
ord: ”I äldre tider var det avslutade, färdiga snilleverket ett stort underverk:
geniet befallde och underverket framstod såsom Aladdins palats. Vår natur-
vetenskapliga själsriktning har gjort oss förtroliga med tanken på möjlighe-
ten och nödvändigheten av att t.o.m. de största och rikast begåvade väsen
låta reducera sig till vissa enkla elementer, till vissa fruktbara utgångspunk-
ter, och vi känna vår intelligens riktad, när vi skönja historien om deras till-
komst”.

Utgående från en sådan reduktionistisk psykologisk syn söker nu Bran-
des – i spåren av en samtida engelsk forskare – visa att Montaignes 

 

Essais

 

är huvudkälla till Hamlets filosofi, sådan den kommer till uttryck i ett par
av monologerna. Men Brandes vill också, med mer pressade argument, fin-
na andra reminiscenser från och ställningstaganden till Montaigne i skåde-
spelet i fråga och på andra håll hos Shakespeare. 

Mot dessa hypoteser gick Henrik Schück till ett häftigt, i tonen arrogant
angrepp i en längre artikel i 

 

Finsk Tidskrift

 

 1885, där han bland annat be-
skyllde Brandes för vetenskapligt ”charlataneri”. Schück avvisar på varje
punkt Montaigne som filosofisk ”källa” bakom monologerna. Han vill i
stället – tillämpande den komparative ”källforskarens” metod också han –
föra ord och tankegångar i skådespelet tillbaka till renässansfilosofen Gior-
dano Bruno, verksam under en tid i England, och till hans utredning om
materiens kretslopp i en av hans dialoger.

Brandes tryckte aldrig om de nämnda artiklarna, och i sin Shakespeare-
bok från 1895 har han klart tagit avstånd från en rent associationsmekanis-
tisk syn på ett diktverks tillkomst. Han skriver, på tal om Hamlet,
”Tilskyndelsen af Værket” kan inte ha kommit utifrån, ”ty ved Sammenføj-
ning af Indtryk frembringes naturligvis [...] intet Digtverk af udødeligt
Værd”. I försiktigare ordalag formulerar han nu hypotesen att det finns ”en
viss sannolikhet” för att de likheter som otvetydigt existerar mellan partier
i Montaignes 

 

Essais

 

 och monologerna i 

 

Hamlet

 

 ”ikke skyldes blot Tilfæl-
dighet”. Det är för övrigt ett synsätt som den moderna Shakespeareforsk-
ningen delar.
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Brandes Shakespearebok har sin egen historia. ”Det lokkede mig at
forsøge en Rekonstruktion af det Sjæleliv hvorom hans Værker bære Vid-
ne” skriver Brandes i sin 

 

Levned

 

 om Shakespearebiografien. Samtidigt be-
känner han att det var den grundstämning, som kom till uttryck i de sena
dramerna och fick sin höjdpunkt i 

 

Timon 

 

som lockade honom mest. Den
sinnesstämning som där kom till uttryck, var – ”efter alle de Erfaringer der
havde opsummeret sig i mig bleven min egen Grundstemning”.

Det förtjänar att framhållas, att Brandes i detta verk – av Paul Rubow
kallat ”den danske litterære Kritiks skønneste Prydelse” – tar i bruk hela
den dåvarande litteraturhistoriens metodiska repertoar. Han är noga med
källhänvisningar till tidens Shakespeareforskning, både den engelska och
den tyska, och han försmår inte ens att vid tillfälle åberopa sig på Henrik
Schücks Shakespearebok eller hans arbete

 

 Englische Komödien in Skandi-
navien

 

. Brandes befinner sig fullt i nivå med tidens krav på redovisning.
Det kan gälla ”Shakepeare’s sources”, där bland annat Plutarchos skildring
av romerska kejsare i 

 

Vitæ parallellæ

 

 – urmönstret för alla jämförande lev-
nadsteckningar – utnyttjas på tal om romardramerna. Men han kan också
ge en improviserad skiss av Hamletgestalten i världslitteraturen genom ti-
derna, fram till Turgenev och samtidens polska litteratur.

Brandes ger en utförlig redogörelse för de problem som knyter sig till
Shakespeares sonetter. Han använder Michelangelos sonetter – också de
riktade till en man – som jämförelsematerial, belysande renässanstidens
psykologi. Men han är också här noga med att framhäva den genetiskt
komparativa metodens begränsningar. Å ena sidan framhäver han, att ingen
förståndig kritiker kan ta lyriska dikter som självbiografisk källa ”i Ordets
groveste Forstand”, och tillägger ”Det digteriske Jeg falder ganske sjæl-
dent sammen med det private”. Å andra sidan framstår det som ett axiom
för honom, att sådana böcker som läses århundraden efter det att de blivit
skrivna ”aldrig avles av Bøger men av Livet”. Det hjälper inte att ”de lærde
Kritikere af Shakespeares Sonetter” i dem ser bara stilistiska, metriska
konststycken. Ordagranna överensstämmelser med ett ställe i Sidneys 

 

Ar-
cadia

 

 tillåter en inte ”med Schück at ville slutte sig til deres Frihed fra alt
forhold till Digterens Liv”.

Inbillningskraften är, skriver Brandes, inte att jämföra med en spindel
som ur sig själv spinner ”Hjernespind i alle Slags kunstige Figurer”. Den är
snarare att likna vid en planta – romantikens bild – som drar all sin näring
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ur den jord, där den kan trivas: den diktandes iakttagelser och upplevelser.
Hänvisande till den associationspsykologi som han lärt hos Stuart Mill och
andra förklarar Brandes: ”I ikke faa Tilfælde kan vi skelne de spredte Ele-
menter, der i et givet øjeblik hos dem/de moderne Digtere/skød sammen og
dannede Digtningens Krystaller”. Men han tillägger ”Aandful Kritik har
aabnet vore Øjne for disse Elementers Blandning i Fantasiens Tryllekedel,
medens aandløs Kritik har fortabt sig i et daarligt og till Intet førende Mo-
delopsnuseri”. Det vill förefalla som om Brandes med detta träffande glåp-
ord och andra, kloka och varnande förbehåll har bidragit till att de följande
generationerna av danska litteraturhistoriker, förhöll sig mer skeptiska till
hypoteser om påverkningar än sina svenska kolleger. Med sin estetiskt-
psykologiska grundsyn har Brandes på sitt sätt föregripit den ståndpunkt i
metoddebatten, som – längre fram på 1910-talet – löste forskarna ur den
mekaniskt tillämpade, positivistiska komparatismens grepp.

I Europa var Brandes ställning som vetenskapsman så självklar att jämn-
åriga och yngre litteraturhistoriker – inte minst de med komparativ skol-
ning – självklart sökte hans stöd och medverkan. Det gällde inte bara
Ludwig Geiger i Tyskland utan också en yngre generation av franska fors-
kare.
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”The French Hour”

 

Etableringen av 

 

littérature comparée

 

 som en självständig disciplin sker i
Frankrike under 1890-talet. Det var ett skede i fransk historia, då interna-
tionalisering av kommunikationer, vetenskap och kultur satte sin prägel på
utvecklingen,

 

 

 

manifesterad

 

 

 

bl.a.

 

 

 

av

 

 

 

världsutställningen

 

 

 

i

 

 

 

Paris år 1900. Inom
den franska skönlitteraturen och kritiken hade horisonterna vidgats: den
symbolistiska strömningen rann upp ur utländska källådror. Kulten av Ric-
hard Wagner, intresset för Schopenhauer, upptäckten av den ryska litteratu-
ren

 

 

 

med

 

 

 

Tolstoj och Dostojevskij, beundran för de engelska prerafaeliternas
konst är gemensam för en generation av franska diktare och kritiker. Det är
i detta tidsklimat som också den franska komparatismen konsolideras.

Men 1890-talet var samtidigt Dreyfusprocessens årtionde, då starka na-
tionalistiska tendenser trädde i dagen. Maurice Barrès står som en fanatisk
företrädare för fransk nationalism och regionalism, representant för vad
som kallats ”les idéologies du territoire”. Inom litteraturkritiken uppträdde
Jules Lemaître som försvarare av det franska litterära arvet i rollen av en
litterär protektionist. Han skulle år 1899 bli en av ledarna för ”la ligue de la
patrie française”.

Motsättningen mellan internationalism och traditionalism satte sin prä-
gel på idédebatten i 1890-talets franska tidskrifter. I den mån debatten rör
August Strindbergs litterära ställning i Frankrike har den registrerats och
kommenterats av Stellan Ahlström i hans avhandling 

 

Strindbergs erövring
av Paris

 

. Debatten har intresse också om man vill förstå komparatismens
ideologiska grundvalar.

I 

 

Revue des deux mondes

 

 publicerade Jules Lemaître år 1894 en artikel
under rubriken ”L’influence des littératures du Nord”. Han försvarar här
med all kraft den franska klarheten, ”la clarté français” mot det hotande in-
trånget av ”les écrivains de neige et du brouillard” – till dessa räknas både
engelska författare, ryssar och skandinaver. Lemaître citerar med förtrytel-
se vad Melchior de Vogüé, den mångbereste franske diplomaten skrivit i
den bok, ”Le roman russe”, där han introducerat den moderna ryska ro-
mankonsten. Vogüé hade där vågat påstå, att de ledande idéerna i tiden inte
längre kom från Frankrike (”les idées générales ne sortent plus de l’âme
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français”). Men George Eliot i England, Tolstoj och Dostojevskij i Ryss-
land, Ibsen, Björnson och ”le danois” (!) Strindberg i Skandinavien har en-
ligt vad Lemaître försäkrar inte något väsentligt nytt att tillföra den franska
litteraturen; allt vad de har att säga finns redan hos George Sand, eller hos
Dumas fils; Nietzsches idéer har föregripits av Renan. Lemaître slutar med
att göra sannolikt att den intressevåg som lyft ”les littératures scandinaves”
redan är på väg att ebba ut.

Den förste som i pressen protesterade mot Lemaîtres artikel var Edouard
Rod, innehavare av lärostolen i littérature étrangère vid det protestantiska
universitetet i Genève, med ett inlägg i 

 

Journale des Debats

 

. Ett av de
tyngsta inläggen i diskussionen kom från Ferdinand Brunetière, knuten till
Collège de France och mångårig redaktör i 

 

Revue des deux mondes

 

. I okto-
bernumret 1895 skrev han en artikel med rubriken ”Le cosmopolitisme et
les littératures nationales”. Han preciserar tre tillfällen, då inflytandet från
utländsk litteratur haft fundamental betydelse i Frankrike. Det första var,
när Voltaire skrev sina 

 

Lettres anglaises

 

 och lanserade Shakespeare. Det
andra, då madame de Staël gjorde propaganda för tysk litteratur, för Goe-
the och Schiller och samtidigt väckte intresset för Ossians sånger. Det tred-
je tillfället är samtiden, då Ibsen, Tolstoj och Dostojevskij förts upp på
dagordningen. ”Il se crée de nos jours un esprit européen” förkunnar Bru-
netière och ger som bakgrund och förklaring de snabba kommunikationer
som förbinder Paris med London, Berlin, Petersburg, Boston och Philadel-
phia. Det vore, skriver han, fåfängt att göra motstånd mot kosmopolitis-
men; vår uppgift är att lära av, inte att imitera de främmande författarna.
Med ett överraskande historiskt perspektiv, förklarar han att det är frans-
männen, som först av alla har förstått nödvändigheten för en stor litteratur
att rikta blickarna bortom de nationella gränserna. Och ytterligare: ”C’est
nous qui avons inauguré dans l’histoire moderne, le cosmopolitisme litté-
raire”. Med fransk-tyska kriget men också Dreyfusprocessen i tankarna
formulerar han några ord om rashatet: ”les haines de races, plus terrible
que toutes les autres, ont quelque chose d’animal, de particulièrement inhu-
main”. Att förinta ett sådant hat – därtill kan ”le Cosmopolitisme littéraire”
ge sitt bidrag.

Brunetières artikel stod, som nämnts, år 1895 i 

 

Revue des deux mondes

 

.
Redan året innan hade Brunetières elev, Joseph Texte, i den 1894 nystarta-
de 

 

Revue d’histoire littéraire de la France

 

 börjat publicera sin avhandling



 
”The French Hour”

 

43

 

Jean Jacques Rousseau et les origines du Cosmopolitisme littéraire

 

. I för-
ordet till den 1895 tryckta doktorsavhandlingen hänsyftar Texte direkt på
den pågående tidskriftsdebatten. Och när Melchior de Vogüé anmäler av-
handlingen i 

 

Revue des deux mondes

 

, anknyter också han – som Stellan
Ahlström påpassligt uppmärksammat – till samma aktuella situation.
Vogüé skriver: ”En lycklig slump har tjänat M. Texte. Han har velat be-
handla en historisk fråga; han finner där en debatt som återuppväckts av
våra samtida. De gamla kontroverser som han återger ljuder i våra öron
med samma argument från den ena och den andra sidan. Hans arbete är helt
upptänt därav, så väl att vid försvaret av avhandlingen vid Sorbonne den
djärve såg sig tillrättavisad...”.

Den förste som i Frankrike kom att inneha en lärostol i ämnet kompara-
tiv litteraturhistoria från 1896, blev ingen annan än Joseph Texte. Redan i
en tidskriftsartikel från 1890 hade han profetiskt skrivit: ”Je crois à l’avenir
de la littérature comparée et de la littérature européenne [...]. Brandes, Max
Koch, Erich Schmidt en Allemagne, Posnett en Angleterre, ont ouvert la
voie. Nous y marcherons.”

H.M. Posnett, den i nutiden minst kända av de fyra, professor i Auckland
New England, hade år 1886 givit ut en bok med titeln 

 

Comparative Litera-
ture

 

. Med utgångspunkt från närmast sociologiska grundbegrepp – klanen,
hovet, staden, nationen – skisserar han framväxten av de till dessa särpräg-
lade helheter knutna litterära formerna, f.ö. både inom och utanför den väs-
terländska civilisationen.

Det ur nordisk synpunkt intressantaste namnet är onekligen George
Brandes. 

 

Hovedstrømninger

 

 har Texte förmodligen känt i tysk översättning
av Emigrantlitteraturen. Det är i förordet till detta första band av verket
som Brandes fäller de senare så berömda, nyss citerade orden om det litte-
rära händelseförlopp han går att teckna ”Denne historiske Begivenhed er
efter sit Væsen europæisk og kan kun forstaas ved en samenlignende litera-
turbetragtning”. Också i senare kommande större forskningsöversikter – av
Fernand Baldensperger, av Paul van Tieghem, av Claude Pichois och René
Wellek, förblir Brandes som hos Texte den förste eller en av de första i ra-
den av pionjärerna för littérature comparée.

I de nyss anförda orden i Textes tidskriftsartikel samordnar han begrep-
pen littérature comparée och littérature européenne, liksom Brandes i 

 

Ho-
vedstrømninger

 

. Samma två begrepp sidoställer Joseph Texte också i den
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samling studier som han 1898 gav ut under titeln 

 

Études de la littérature
européenne

 

. Europeiskt var perspektivet redan i Textes doktorsavhandling
från 1895 med ordet kosmopolitism i titeln. När han i första avsnittet i sina

 

Études de la littérature européenne

 

 stakar ut området för en ”histoire com-
parée des littératures”, hävdar han att för den som i framtiden vill syssla
med litteraturhistoria kommer att fordras att ha en ”esprit international”.
Eller, tillägger han med ett citat från Mme de Staël, för ögonblicket åtmins-
tone ”l’esprit européen”. 

Före sin bortgång vid sekelskiftet hann Texte med att skriva ett kapitel i
åttonde bandet av Petit de Julevilles 

 

Histoire de la langue et littérature
française

 

 (1899), rubricerat ”Les relations littéraires. Texte svarar här för
avsnittet rubricerat ”Les relations littéraires de la France avec l’étranger de
1818 à 1899”. Perspektivet är tvåfaldigt; han vill visa dels hur den franska
litteraturen under denna tidsrymd mottagits i utlandet, dels i vad mån främ-
mande länders litteraturer – den engelska, tyska, slaviska, skandinaviska,
italienska och spanska – vunnit genklang i Frankrike. På tal om de skandi-
naviska författarskapen dröjer han längst vid Ibsens dramer. Han får anled-
ning citera Lemaîtres tidningsuppsats ”Influences récentes des littératures
du Nord”, Georg Brandes artikel i 

 

Cosmopolis

 

 1897 ”Ibsen en France” och
Bjørnsons ”La Norvège contre la France” i 

 

Revue des Revues

 

 1896. Det
enda svenska namn som nämnts är Strindbergs i en uppräkning av nordiska
romanförfattare.

Med sin doktorsavhandling om Rousseau och kosmopolitismen, stilen-
ligt tillägnad hans lärare Brunetière, hade Joseph Texte skrivit en mönster-
bildande studie enligt fransk komparativ metod. På samma gång som
boken är en studie av det engelska inflytandet i franskt 1700-tal, är den ett
manifest för en ny, kosmopolitisk kultursyn.

I boken följer han i olika kapitel hur engelskinfluerade tankeriktningar
når fram till olika sektorer av fransk kultur: i naturvetenskap, filosofi, mo-
rallära och politik. I nya avsnitt följer han hur impulser från engelsk skön-
litteratur satt spår i Frankrike: från Shakespeare till 1700-talets engelska
sentimentala roman, och till den melankoliskt färgade poesi som möter i
Ossians sånger och hos Thomas Gray. Han noterar hur översättarna omtol-
kat och adapterat engelska litterära verk, han följer resenärer på deras väg
över engelska kanalen och han uppmärksammar pressens betydelse för kul-
turutbytet. I Rousseaus person och verk ses det engelska inflödet samlat
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som i en brännpunkt. Hans plats i kosmopolitismens historia sägs vara att
han utgjort länken mellan ”l’Europe du Nord” (dit alltså England räknas)
och ”l’Europe du Midi”.

Det går inte att förneka att Texte i hög grad mytologiserar nationer och
nationalkaraktärer. Det engelska inslaget sammanfattas under begreppet
”le génie germanique”, som i sin tur ställs mot ”le génie latin” – samma be-
greppspar som redan madame de Staël utgått ifrån och som Hippolyte Tai-
ne laborerade med i sin engelska litteraturhistoria.

Det går heller inte att förneka att Texte tenderar att uppfatta Rousseaus
personlighet och hans litterära insatser som i stort sett resultatet av summan
av inflytanden utifrån. Men även om Rousseauforskningen i fortsättningen
gått andra vägar, återstår några viktiga resultat av Textes undersökningar
ograverade, vad gäller inslaget av ”anglomani” i det franska 1700-talets lit-
terära historia.

Textes framställning har siktet inställt mot den franska 1800-talsroman-
tiken. Ty här ser han ”kosmopolitismen” slutgiltigt realiserad i litteraturens
medium. ”Le romantisme, c’est cosmopolitisme”, förklarar han, inte för att
dess författare skulle ha plagierat (plagié) engelska eller tyska källor ”mais
parce qu’ils avaient appris – à travers de Rousseau –à s’infuser eux aussi
cette ’sève étrange’”. Och därutöver hade de hämtat stoff och stil från Spa-
nien, från Italien, från Orienten och antiken; först så har kosmopolitismen
enligt Texte fyllt sitt begrepp.

I bokens slutkapitel, dess 

 

Conclusion

 

, formulerar han så sin slutsats,
med giltighet för hans franska samtid, där traditionalister velat föra en för-
svarskamp mot internationalister. Vad Texte kallat med de i hans framställ-
ning utbytbara orden ”exotism” och ”kosmopolitism” utgör, försäkrar han,
ingen fara för den enskilda nationen. Den skapar i stället förutsättningar för
en ”ésprit européen” och kanske i framtiden för en ”littérature universelle”.
Som slutord citeras några ord av Renan: ”De högsta manifestationerna som
människonaturen nått fram till har utgått från ett ömsesidigt umgänge, gi-
vande och tagande (une commerce réciproque) som är själva principen för
den moderna civilisationen, orsaken till dess överlägsenhet och garantin
för dess fortbestånd”.

Vad Renan här formulerat är en teori om vad som sker vid kulturmöten.
Långt senare skulle den ryske litteraturteoretikern Michael Bachtin med ett
mer utfört dialektiskt resonemang belysa samma process. Han skriver i sitt
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berömda 

 

Svar på en fråga från Novyj mir

 

 (1970): ”På kulturområdet är ut-
anförståendet förståelsens allra viktigaste förutsättning. [...] En innebörd
röjer sina djup sedan den mött och sammanträffat med en annan, främman-
de

 

 

 

innebörd:

 

 

 

mellan

 

 

 

dem

 

 

 

inleds

 

 

 

en

 

 

 

dialog. [...] Vid ett sådant dialogiskt möte
mellan

 

 

 

två

 

 

 

kulturer

 

 

 

smälter

 

 

 

de

 

 

 

inte samman

 

 

 

[...]

 

 

 

men de berikas ömsesidigt”.
I förlängningen av Renans synsätt ligger insikten i den dialogiska och

polyfona karaktären hos den västerländska kulturen i dess sena skeden.
Vad Texte undersöker i sin thèse är hur två eller flera kulturer möts i littera-
turens medium. Renans formulering innehåller själva det ideologiska un-
derlaget för den franska komparatism som kom att spela en väsentlig roll
också inom nordisk litteraturhistoria under ett skede av 1900-talet. Medan
influensforskningen som närsynt ”påverkningsforskning” kommit i van-
rykte förtjänar själva grundvalarna för komparatismen att återerinras i nuti-
den, då nya nätverk kulturer emellan i ökad takt etableras i Europa.

Joseph Textes nu tämligen bortglömda avhandling kom tidigt att upp-
märksammas i Sverige bland 1700-talsforskarna. Oscar Levertin, som ägde
boken i sitt privatbibliotek, nämner den i en tidningsartikel från 1903 på tal
om Rousseau och talar om hur Texte i sin bok om Rousseau och den litterä-
ra kosmopolitismens upphov ”noga visat de djupa förändringar inom
franskt själsliv vid 1700-talets slut, som betingat förra seklets romantik”.

Joseph Textes bok blev obligatorisk och impulsgivande läsning för en
hel generation av unga svenska litteraturhistoriker alltifrån tidigt 1900-tal.
Den upptas på litteraturlistan för licentiatstudiet i det ämne som från och
med 1908 hette litteraturhistoria med poetik i den tryckta studiehandboken
i Lund, tillsammans med arbeten av Brunetière, av Louis Betz och Georg
Brandes. Referenser till verket förekommer, omgivet av berömmande ad-
jektiv, i en serie svenska avhandlingar om 1700-talet av bland andra Anton
Blanck, Martin Lamm, Fredrik Böök, Gunnar Castrén och Sverker Ek –
alla de arbeten, som ger den tidiga svenska 1700-talsforskningen dess pro-
fil. Textes bok blev sedan en måltavla för kritik i den svenska debatt om
komparatismens metod, som sträcker sig från John Landquists artikelserie
om diktens originalitet i augusti 1911 fram till Hans Ruins uppgörelse med
associationspsykologin i 

 

Poesiens mystik

 

 1935 och i hans bok om Arvid
Mörne 1946. I inget annat land – inte heller i Frankrike – har Textes av-
handling kommit att spela tillnärmelsevis samma roll av beundrat standard-
verk, vattendelare och skiljemärke.
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Historikerkongressen i Paris år 1900

 

”Den franska litteraturhistorien har sedan ett par årtionden stått synnerligen
högt och i flera avseenden högre än andra länders, även Tyskland.” Yttran-
det fälls i en artikel i

 

 Historisk Tidskrift

 

 för år 1900 av den då nyutnämnde
professorn i estetik, konst- och litteraturhistoria i Lund, Ewert Wrangel.
Liksom sin egen lärare i ämnet,

 

 

 

Gustaf Ljunggren, hade Wrangel förlagt sin
första studieresa till tyska universitet. Där hade han lyssnat till och träffat
tidens ledande tyska estetiker:

 

 

 

Johannes Volkelt och Theodor Lipps. Nu

 

 

 

–

 

 

 

år
1900 – hade han nyss återvänt från den internationella historikerkongres-
sen 

 

Congrès d’histoire comparée

 

, förlagd till Paris. Nyckelpersoner inom
den sjätte sektionen, ägnad åt ”histoire comparée des littératures”, var de
tre fransmännen Gaston Paris, Ferdinand Brunetière och Gustave Lanson.

Äldst var Gaston Paris, professor vid Collège de France, den franska
medeltidsforskningens grand old man, nu bortåt sextio år gammal. Tio år
yngre var Ferdinand Brunetière, knuten som undervisare till École normale
supérieure och renommerad huvudredaktör för

 

 Revue des deux mondes

 

.
Yngst var Gustave Lanson, en av Brunetières elever, född 1857, sekretera-
re vid den litterära sektionen. Bakom sig hade han sin på 1890-talet utgivna
franska litteraturhistoria. Framför sig hade han sin karriär som professor
vid Sorbonne, berömd som forskare och editor, för vad som kom att kallas
”la méthode Lanson”, och som pedagog för sina 

 

explications de textes

 

. De
tre nämnda och deras elever kom att spela en betydande roll för svensk och
för nordisk litteraturhistoria under decennier framåt under 1900-talet.

De vetenskapliga kongresserna är en uppfinning av 1800-talets universi-
tetsmän, ett tecken bland många på internationaliseringen inom olika ve-
tenskapsgrenar. Själva datum för historikerkongressen i Paris är symbo-
liskt. Året innan, 1899, hade den första europeiska fredskongressen samlats
i Haag. I sitt hälsningsanförande till de i Paris församlade historikerna av
skilda nationaliteter, erinrade Gaston Boissier, latinprofessorn vid Collège
de France, om den konvention om fredligt biläggande av mellanfolkliga
tvister som antagits i Haag året innan.
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I programmet bakom Congrès d’histoire comparée i Paris av år 1900 går
den internationella orienteringen hand i hand med en ny tids positivistiska
vetenskapssyn. I det prospekt som i förväg sändes ut till deltagarna i den
litterära sektionen angavs tre områden för föreläsningar och diskussioner.
Det första gällde ”les sources”, källorna till de litterära verken. Det andra
gällde ”les influences”, på tidens svenska och på Julius Paludans danska
ännu kallat ”inverkningarna” från det ena folkets litteratur på det andra.
Det tredje omfattade de kritiska metoderna, ”särskilt i vad mån man kan
förena den egentliga historiens och naturvetenskapens metoder”. Samtliga
teman, markerar det metodiska forskningsläget, präglat av vad som brukat
kallas ett positivistiskt vetenskapsideal i Taines anda.

Det var ett helt litet antal forskare som samlats inom den litteraturhisto-
riska sektionen, in alles ett tjugotal. Med tanke på disciplinernas dåvarande
samhörighet hade litteraturvetare och språkvetare sammanförts i en gemen-
sam grupp. Flertalet var fransmän, andra kom från England, Österrike,
Schweiz och Nederländerna; en enda, J.E. Spingarn, för övrigt den man
som långt före 1940-talet myntade termen ”new criticism”, kom från USA.
Tre deltagare hade kommit från Norden, vid sidan av Ewert Wrangel Johan
Vising, professor i nyeuropeisk litteratur vid Göteborgs högskola och Kri-
stoffer Nyrop, professor i romansk filologi vid Köpenhamns universitet.
Både Vising och Nyrop hade tidigare studerat för Gaston Paris, tidens le-
dande medeltidsfilolog. Nyrop var liksom Vising närmast språkhistoriskt
inriktad, men båda hade också producerat sig inom litteraturhistoria. Sålun-
da hade Nyrop redan 1880 i tidskriften 

 

Nær og Fjern

 

 presenterat en serie
undersökningar om medeltida sagor under rubriken 

 

Fra den sammenlig-
nende Literaturforskning

 

; senare utgav han under samma decennium det
stora arbetet 

 

Den oldfranske Heltedigtning

 

.
Den franske forskare som enligt Wrangels ord i hans rapport inlagt störst

förtjänster just på den jämförande litteraturforskningens område och som
skulle utgjort denna sektions främsta kraft saknades i kongressalen. Joseph
Texte hade avlidit kort före kongressens början, endast trettiofem år gam-
mal. Vid École normale hade han varit elev av Ferdinand Brunetière. Det
blev nu denne som vid kongressen fick uppträda som den främste tales-
mannen för den nya riktningen. I sitt inledningsanförande citerar Brunetiè-
re vad Joseph Texte skrivit i ett förord till Louis Betz nyssnämnda
bibliografi över arbeten inom komparatismens fält, de nära nog profetiska
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orden: ”Det nittonde århundradet såg de nationella litteraturernas historia
utvecklas och konstitueras; utan tvivel kommer det att bli det tjugonde år-
hundradets uppgift att skriva litteraturernas jämförande historia – ”d’en
écrire l’histoire comparative”.

Sitt eget huvudinlägg vid Pariskongressen år 1900 gav Brunetière den
signifikativa titeln 

 

La Littérature européenne

 

. Det var ett geografiskt och
språkligt bestämt litteraturområde som här lanserades som en enhet. Det är
tänkvärt att det vid ungefär samma tid etablerade litterära Nobelpriset un-
der många decennier framåt, med få undantag, kom att utdelas just inom
”la littérature européenne”. I botten låg en eurocentrerad kulturvision.

Sin förankring hade Brunetière som forskare och kritiker i det franska
1600-talet, för honom den ojämförliga höjdpunkten i franskt litterärt liv. I
eftervärldens ögon har han ofta kommit att framstå som traditionalist, med
bistra omdömen mot de nya tendenserna i samtidslitteraturen, både natura-
lism och symbolism.

Samtidigt har han emellertid spelat en roll som talesman för en litteratur-
historisk forskning med internationell inriktning. Vid École normale supé-
rieure, där han anställts som föreläsare, hade han 1890–91 givit en kurs i

 

littérature comparée

 

. I en essay, tryckt 1892, har han framhållit det veten-
skapligt otillfredsställande i att studera de olika nationallitteraturerna isole-
rade från varandra. Man borde i stället, som han formulerar det, ”subordon-
ner l’histoire des littératures particulières à l’histoire générale de la littéra-
ture de l’Europe”.

En annan av hans här tidigare nämnda uppsatser har den signifikativa ti-
teln ”Le cosmopolitisme et la littérature nationale”. Han konstaterar att det
genom tidens snabba kommunikationer på alla områden skapats en ”ésprit
européen”. Den råder inom vetenskapens värld, och det vore fåfängt att
opponera mot en ”européanisme” också på skönlitteraturens område. Tol-
stoj, Dostojevskij och Ibsen är, försäkrar han, alla européer.

I linje med denna hans insikt om de internationella perspektivens stigan-
de betydelse låg hans lärarinsats. Han vädjade till sina elever att angripa
komparativa ämnen, att skriva om petrarkismens historia i Europa, om det
spanska dramats inflytande utanför hemlandet, om Rousseaus inflytande på
kontinenten. Så tillkom under 1890-talet och senare en rad avhandlingar av
hans elever, först Joseph Textes 

 

Jean Jacques Rousseau et le cosmopolitis-
me littéraire

 

, sedan studier om petrarkismen utanför Italien, om Shakes-
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peare

 

 

 

i Frankrike,

 

 

 

om Voltaire i Italien,

 

 

 

och år 1904 Fernand

 

 

 

Baldenspergers

 

Goethe en France

 

.
Vad som dittills saknats i fransk litteraturhistoria – men också i utländsk

litteraturvetenskap – är, enligt Brunetière, en strikt metod: ”C’est de la
méthode”. Så formulerar han i en artikel från 1898 med titeln 

 

La doctrine
évolutive et l’histoire de la littérature

 

. Den metod han vill införa kallar han
alltså 

 

la

 

 

 

méthode évolutive

 

. Brunetière har läst och tagit intryck av både
Darwin, Häckel och Spencer och prövar att överföra naturvetenskapens
metoder och dess utvecklingskategori till kulturvetenskapen.

Denna grundidé ligger bakom hans till fyra band planerade, men bara i
ett band utförda verk 

 

L’évolution des genres dans l’histoire de la littérature

 

från 1890. En genre uppstår för att leva och dö; också mellan genrerna rå-
der en ”lutte pour l’existence”. Genrernas växt och förändringar förklaras
av faktorer hos miljön, rasen och författarindividualiteten – här går hos
Brunetière inflytandet från Taine och Sainte-Beuve i dagen. I fortsatta reso-
nemang om de litterära verken och genrerna dröjer han främst vid inomlit-
terära, interna kausalsammanhang. Av påverkningarna, ”les influences”, är
den viktigaste ”la principale”, den som äger rum från verk till verk, ”celle
des livres sur des livres”. Med denna formulering, som återfinns i hans
handbok, 

 

Manuel bibliographique de la littérature française”

 

 (1909),
skjuts författarpersonen i bakgrunden. Verken ter sig nästan som autonoma
entiteter, påverkande varandra. Mot denna typ av formulering och resone-
mang – som ibland återkommer hos nutida intertextualister – har med skäl
invänts, med en koncis precisering gjord av Ihab Hassan: ”No literary work
can be said to influence on another without the intermediary of a human
agent”.

En programförklaring för den komparativa litteraturhistorien och dess
uppgifter var Brunetières huvudinlägg vid Pariskongressen år 1900. Sin ut-
gångspunkt tog han i den äldre typ av jämförelser av estetisk art, tidigare så
vanliga inom litteraturkritik och litteraturundervisning, exempelvis en jäm-
förelse mellan Corneille och Racine. Komparationer av denna art har till
syfte att karakterisera eller klassificera; de är med en av Sven Linnér i
svensk metoddebatt införd term ”illustrativa”. Av annan art är de jämförel-
ser som belyser genetiska sammanhang. Det är Brunetières tes, att den mo-
derna litteraturhistorien skall vara vad han kallar ”genealogisk”, alltså på
nutidsspråk genetisk, inte i första hand deskriptiv, karakteriserande. Inom
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biologin, men också inom filologin har, konstaterar han, den moderna jäm-
förande metoden förnyat vetenskapens ansikte. Litteraturhistorien står nu i
tur.

Han nämner de insatser som gjorts av Joseph Texte och av Louis P. Betz
i Zürich. Brunetière skisserar ett antal angelägna uppgifter för framtida
forskning. En uppgift vore att göra upp ett inventarium över de teman som
de moderna litteraturerna tagit i arv från medeltiden. Fyrtio år senare skulle
Ernst Robert Curtius förverkliga idén med sitt stora arbete 

 

Europäische Li-
teratur und lateinisches Mittelalter

 

 (1945). I förlängningen av sina egna
studier om genrernas evolution kastar han fram tanken att någon borde
skriva om den tragiska genrens litteraturhistoria; i viss mån kan Walter
Muschg sägas ha realiserat ett sådant program i sin 

 

Tragische Literaturge-
schichte

 

 från 1948. Renässansens litteratur karakteriserar Brunetière som
”vraiement européenne”. Den har i olika europeiska länder förnyat arvet
från antiken. En uppgift som han antyder för forskningen vore att inom re-
nässanslitteraturen teckna de tre huvudgenrernas utveckling på de olika na-
tionalspråken.

I stora drag skisserar Brunetière så i sin föreläsning hur den litterära he-
gemonin i Europa flyttats från land till land. Sin exposé hejdar han vid den
litteratur som för hans synsätt representerar ”l’extrême Nord”; dit räknar
han både den ryska och den skandinaviska. De har, menar han här, så sent
kommit in som stämmor i den europeiska kören att han tvekar om att ge
dem en plats i en skisserad 

 

Histoire de la littérature européenne

 

. I fokus i
den europeiska litteraturhistorien ser han ”la courbe”, själva utvecklings-
kurvan, klart skönjbar i de olika nationallitteraturernas förlopp. Han räknar
med ”les cinque grandes littératures” – den italienska, spanska, franska,
engelska och tyska.

Konkret illustrerar Brunetière den jämförande metodens perspektiv ge-
nom nedslag i romanens historia från medeltidens riddarromaner till den
engelska 1700-talsromanen. De olika länkarna i romangenrens utveck-
lingskedja låter sig karakteriseras och definieras endast genom deras inbör-
des relationer – ”par rapport les uns aux autres et dans leur enchaînement
historique”. Liksom i de naturliga arternas genealogi låter sig – enligt Bru-
netière – varje typ bestämmas som ett nytt utvecklingsstadium eller som re-
sultatet av en urartning, en ”dégeneration”.
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I de fortsatta resonemangen tar Brunetière upp de invändningar som
skulle kunna riktas mot en metod, som i så hög grad ifrågasätter att de ori-
ginella diktarna och originella diktverken är – som det hette i romantikens
estetik – ojämförliga storheter, präglade av nationell egenart. Han erinrar
om Emersons ord om Shakespeare att hans genialitet inte bestod i att vara à
tout prix originell utan i att vara över hövan receptiv, mottaglig för inflytel-
ser. I en minnesvärd formulering slår Brunetière fast att ingen inom littera-
turen skapat något 

 

ex nihilo

 

. Varje fruktbar skapelse – ”chaque invention
féconde” – har så att säga 

 

ympats

 

 på en redan befintlig gren – ”se greffe
ainsi parler sur quelque chose d’existant”. Racines dramer och Lafontaines
fabler skulle inte varit möjliga, om inte Euripides, Aisopos eller Fædrus
funnits förut. Ympningsmetaforen hör hemma i den botaniska sfären, lik-
som de återkommande bilderna av stamträd och härstamning (”filiation”);
sambandet med den jämförande botaniken bekräftas redan av bildspråket.

Man kan – inom parentes sagt – träffa på bilden av ympning, ”greffage”,
redan hos en av de tidigaste företrädarna för ett komparativt perspektiv i
Frankrike, hos bibliotekarien vid Mazarinbiblioteket professorn vid
Collège de France, Philarète de Chasles, en av de franska lärda som Bran-
des träffade samman med under en Parisvistelse. I en artikel i

 

 Revue bri-
tannique

 

 i mars 1837 skriver han ”Quand deux civilisations se touchent,
quand leur points de contact greffent la sève de l’un pour la confondre avec
la sève de l’autre, il en résulte un mélange hybride, très brillant et dont on
ne peut contester la valeur”. Det kan ha sitt intresse att notera att bilden av
ympning – greffage, se greffer – hör till standardmetaforerna även hos ta-
lesmännen för den nutida intertextualiteten. Kanske kan det tas som tecken
på att det verkligen föreligger ett – stundom förnekat – släktskap mellan
komparatismens och intertextualitetens synsätt.

Sin föreläsning på Pariskongressen slutade Brunetière med att inrama
den litterära komparatismen inom en tänkt europeisk gemenskap. Med ett
dialektiskt resonemang söker han övertyga om att ju mera varje lands litte-
ratur präglas av den egna nationalkaraktären, desto mer tillhör den också
den europeiska litteraturen, fattad som en organisk enhet. Det är med klart
europeiska förtecken den franska komparatismen lanseras i Paris år 1900.

Brunetières programföreläsning blev känd inte bara genom den tryckta
rapporten från Pariskongressen i 

 

Annales internationales d’histoire

 

. Redan
dessförinnan hade han publicerat den i lätt bearbetad form i den över hela
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Europa spridda tidskrift, 

 

Revue des deux mondes

 

, där han själv stod som re-
daktör. Brunetière hade knappast kunnat finna lämpligare plats för sin upp-
sats än just 

 

Revue des deux mondes

 

. Tidskriften lanserades från början
redan genom sin titel som ett organ för det tidiga 1800-talets kosmopoli-
tism. Här hade Philarète de Chasles, förtrogen både med engelsk och tysk
litteratur, propagerat för ”la civilisation universelle”. Här medarbetade på
sin tid J.-J. Ampère, en komparatist avant la lettre, som under sina resor
stiftat bekantskap med – i tur och ordning – tysk, nordisk, egyptisk och
nordamerikansk kultur. Till samma medarbetarstab hörde Xavier Marmier,
litterär resenär också han, som på sina färder besökt samtliga de skandina-
viska länderna, Centraleuropa och USA – han torde för övrigt vara den
ende intervjuare som träffat samman både med den åldrande Tegnér och
den unge Strindberg. Man kan tryggt räkna med att Brunetières programar-
tikel blev läst av humanister i många europeiska länder, också i Norden. 

Händelsevis är en läsarreaktion bevarad från en svensk litteraturhistori-
ker, från Uppsalaprofessorn Carl Rupert Nyblom, en gång lärare för både
Henrik Schück, Karl Warburg och Oscar Levertin. I ett brev som Nyblom
skrev till sin hustru i september 1900 och som refereras i Gunnel Vallqvists
biografi över Helena Nyblom, kommenterar han Brunetières ”märkliga ar-
tikel”. Denne sägs visa, att ”den äldre literaturhistorien, som behandlar
hvart lands historia utan afseende på de andra länderna, är en galenskap.
Historien måste vara ’comparée’ [...] Men metoden? Den är inte konstig
alls – den ger sig själf, om man betraktar den historiska följden och utveck-
lingen. Ty det ena landet efter det andra har gått (i) spetsen och fört baneret
i olika tider, först de gamle, greker och romare; så börjar Italien marschen i
den nya tidens historia; Dantes och hans efterföljares verk voro förebilder
för de andra. Så steg Spanien fram i första ledet, så Frankrike, så England,
så Tyskland och sist nu Ryssland och den skandinaviska Norden [...] Nå
väl! – från det jag började föreläsa 1865 och till slutet 1897, i 32 år har jag
fattige lappman, hvart enda år predikat för Upsala studenter just den åsig-
ten, som ingen lärt mig, men som nu med segerviss glädje uttrumpetas för
världen af 

 

Revue des deux Mondes

 

. Det är just den grundåskådningen af li-
teraturens betydelse för historisk kultur, som Schück i sin nya bok upptager
och som han menar när han tackar mig för hvad jag lärt honom [...] Hvarför
har jag icke haft tid och lägenhet att 

 

skrifva

 

 om allt det där, så att jag kunnat
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lemna efter mig åtminstone 

 

något

 

, som kunnat vara bundet vid mitt
namn?”

Det var inte utan rätt som Nyblom tyckte sig känna igen något av sitt
eget litteraturhistoriska program i Brunetières föreläsning. När Nyblom
1866 provföreläste i Uppsala för professuren i estetik, valde han som ämne
för den ena av föreläsningarna: ”Svenska litteraturens förhållande till andra
länders under olika tider”. Föreläsningen trycktes samma år och intogs i
volymen 

 

Estetiska studier

 

 1873. Som professor införde han denna uppsats i
den första tryckta studieplanen i ämnet. Man kan ha rätt att räkna med att
den första generationen av svenska komparatister – Schück, Warburg och
Levertin alla tillgodogjort sig dess synsätt liksom de hämtat impulser ur
Gustaf Ljunggrens arbeten med deras internationella bakgrundsperspektiv.
I uppsatsen där Nyblom på trettio sidor skisserar vilka länder i Europa som
sekel efter sekel utövat inflytande på den svenska litteraturen, betonar han
nödvändigheten också för framtiden av ”samfärdsel med den övriga värl-
den, såvitt vi vilja följa med i den stora utvecklingen”. Som litteraturhisto-
riens uppgift ser han det vara att framställa ”huru det nationella livets
blomma utvecklat sig, huruvida hon som fri växt sprungit upp på fri grund
eller inplanterats utifrån och inympats på en stam, hvars safter mera eller
mindre egna sig åt att underhålla och utveckla den främmande ympen”.
Redan Nyblom anknyter med sin botaniska metafor till tankegångar från
romantikens estetik.

Kort efter litteraturkongressen i Paris försökte en av de skandinaviska
kongressdeltagarna, Kristoffer Nyrop, locka Brunetière till Norden. I ett
brev av den 1 januari 1901, bevarat i Bibliothèque Nationales handskrift-
samling, inviterar Nyrop Brunetière att hålla föreläsningar i Köpenhamn,
Göteborg, Christiania, Bergen och Stockholm. Resan förefaller inte ha bli-
vit av.

Redan åren 1890–91 hade Brunetière vid Ecole normale hållit sin första
”cours de littérature comparée”, där en rad av hans elever fick sin forsk-
ningsinriktning bestämd; till dem hörde Joseph Texte. I Sverige befann sig
Henrik Schück tidsmässigt väl framme, när han som professor i estetik
med konst- och litteraturhistoria i Lund från och med 1892 inledde en se-
minarieserie vid vilken han gav komparativa ämnen åt de studenter som
skrev uppsatser. Harald Elovson har i en studie i 

 

Scandia

 

 1941 karakterise-
rat hans lärarverksamhet med orden, att Schück åsyftat ”en systematisk in-
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ventering av utländskt inflytande på den inhemska litteraturen under
medeltiden”. Återvänd till Uppsala 1898 satte han också där komparatis-
mens program på agendan. Från Uppsala kom under hans tid de doktorsav-
handlingar av Martin Lamm, Anton Blanck och andra, som gjorde Uppsala
till den svenska komparatismens huvudort för decennier framåt.

I en debatt om litteraturhistoriens metoder i tidskriften 

 

Litteraturen

 

 år
1914, har den tidigt franskorienterade Kjell Strömberg – en av Schücks och
Blancks elever – presenterat Brunetière. Han skriver: ”Taines store lär-
junge Brunetière är en ibland de första som metodiskt tillämpat dessa dar-
winistiska principer på litterärt stoff. Det fruktbara uppslag han gav genom
sin visserligen formalistiska och abstrakta undersökning av en litterär ’gen-
res’ transformationer genom tiderna har som bekant fullföljts av geniala ef-
terföljare med skarpare sinne för de andliga realiteterna. Genom dem har
litteraturhistorien verkligen blivit en litteraturens och icke en litteratörernas
historia. För den historiska ’litteraturforskningens’ målsmän är det minst
lika viktigt att karakterisera en litterär figur som exponent för en stor litte-
rär strömning som att fastställa hans speciella egenart och man nöjer sig
icke längre med att skilja mellan klassisk och romantisk, realistisk och ide-
alistisk dikt, man skriver arbeten om den litterära kosmopolitismen, den
amerikanska exotismen, den nordiska renässansen i Europas litteratur – för
att nu bara citera titlarna på ett par representativa 1700-talsstudier av mo-
dernare datum”. Kjell Strömberg avser avhandlingar av Joseph Texte om
Rousseau och den litterära kosmopolitismen, av Gilbert Chinard om 

 

L’exo-
tisme américain dans la littérature française

 

 och av Anton Blanck om den
nordiska renässansen i 1700-talets litteratur.

Brunetière skulle komma att behålla sin rangplats främst hos svenska lit-
teraturhistoriker av Uppsalaskolan. För Henrik Schück är Brunetière ännu i
femte bandet av hans 

 

Allmänna litteraturhistoria

 

, som kom ut av trycket
1924 ”den främste av vår tids franska litteraturhistoriker”. Samma ställning
tillerkänns han av Anton Blanck i studien ”Det klassiska dramat i Frankri-
ke”, ingående i boken om 

 

Anna Maria Lenngren, poet och pennskaft

 

, med
tryckåret 1922. Där kallas han ”Frankrikes siste store litteraturhistoriker
och kritiker som förenade en överlägsen vetenskaplig begåvning med en
åsikternas och känslornas sympati för absolutismens, den katolska idealis-
mens och den klassiska litteraturens grand siècle”.



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

56

 

Intressant är att se hur annorlunda än hos ”Uppsalaskolans” ledande män
Schück och Blanck, Brunetière bedöms och värderas av Fredrik Böök i den
sjunde delen av 

 

Bonniers illustrerade litteraturhistoria

 

 (1935). Brunetière
karakteriseras visserligen också här som ”den ende kritikern i stort format
inom sitt släktled”. Men han sägs vara ”en son av den positivistiska veten-
skapens och utvecklingslärans tidsålder”; från Taine har han övertagit am-
bitionen att förvandla Sainte-Beuves konst till en vetenskap. ”Han trodde
sig kunna spåra en lagbunden och nödvändig evolution inom de olika
diktarterna. [...] Hans metod ledde följdriktigt till ett ingående studium av
det 

 

inflytande

 

, som den redan existerande litteraturen utövar på den som
befinner sig i vardande”. Med full rätt utpekas Brunetière här som en av
grundarna av den franska komparatismens skola. Mot dess förment exakta
metod invänder Böök: ”Men även dessa inflytanden äro ganska tillfälliga:
de ha ingen karaktär av objektiv nödvändighet. Vetenskapens fasta mark
nås icke heller på denna väg, som i stället förlorar sig i pedanteriets små-
skog, enligt vad efterföljarnas exempel visat.” Med efterföljarna, vilse-
gångna i pedanteriets ”småskog”, avser Böök tvivelsutan en hel generation
av litteraturhistoriska komparatister i Europa.

Vid Pariskongressen år 1900 intog Gaston Paris en självklar huvudroll i
egenskap av den romanska medeltidsfilologins nestor. Själv hade han be-
handlat de flesta av medeltidens litterära genrer. Han hade skrivit en 

 

Histoi-
re poétique de Charlemagne

 

, studier om medeltida sagor och legender, om
mysteriespel och mirakler, liksom om den lyriska diktningen; han var flitig
texteditor.

Av föreläsarna vid Pariskongressen var han den ende som anknöt till sa-
goforskning. Sitt anförande formade han som en replik på Brunetières före-
läsning om 

 

la littérature européenne

 

. Komparativ metod är, framhöll
Gaston Paris, väsentlig inte bara för forskningar inom den nya tidens litte-
ratur utan också för alla äldre skeden liksom för all forskning om folksagor.
Han talar för en typ av komparativ forskning som överskrider gränserna till
den egentliga skönlitteraturen och som ägnar sig åt folklore och mytografi.
Han tar upp frågan hur det skall kunna förklaras att samma sagostoff åter-
finns i berättelser hos många folk också utanför den indoeuropeiska kret-
sen. Han får då också anledning att hänvisa till ett verk av sin främste elev,
som senare skulle bli hans efterträdare vid Collège de France, Joseph Bé-
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dier; hans bok 

 

Les fabliaux

 

 hade utkommit 1893. Gaston Paris refererar i
sin föreläsning de olika uppfattningar som gjorts gällande om sagomoti-
vens vandringar. För egen del slår han fast att man – hellre än att söka lösa
frågan om ursprunget – borde undersöka vandringsvägarna och de olika
former i vilka sagorna framträder på olika platser för att sedan kunna följa
dem till de gestaltningar de fått i den tryckta litteraturens medium. På den-
na väg vill han föra forskarna och forskningen till en ”comparaison estéthi-
que des littératures”.

Gaston Paris berömmelse hade tidigt nått till Norden. ”Det finns” –
skrev Oscar Levertin i en artikel i Svenska Dagbladet 17.3.1899, ”i det
samtida Frankrike knappast någon som har mer direkta lärjungar i vårt land
än han”. Ett utvalt antal unga forskare från Danmark, Norge, Sverige och
Finland hade sökt sig till hans föreläsningar och till hans privata berömda
söndagskonferenser. I Bibliothèque Nationales brevsamling finns ett antal
brev från nordiska forskare: Georg Brandes, Kristoffer Nyrop, Sophus
Bugge, Carl Wahlund, Emanuel Wahlberg och Werner Söderhjelm. På sin
femtioårsdag fick Gaston Paris en festskrift från åtta av sina svenska elever,
med titeln 

 

Recueil de mémoires philologiques

 

. Indirekt kan man till Gaston
Paris lärjungar räkna också Henrik Schück, som i unga år ägnade forsk-
ningar åt medeltida sagor. I sin allmänna litteraturhistoria diskuterar
Schück utförligt men kritiskt Gaston Paris teori om att les chansons de ges-
te skulle haft sitt ursprung i äldre ”kantilenor”, som överförts från genera-
tion till generation, likaså teorin om att ”les romans bretons” skulle ha
föregåtts av äldre kortare sånger med stoff från Arthursagan. På svenska ut-
gavs år 1903 en samling av Gaston Paris medeltidsforskningar under titeln

 

Studier över medeltida sagor

 

. I boken ingår också hans bekanta utredning-
ar om Tristansagan, dess förebilder och dess senare utformningar ända
fram till Wagners Tristanopera.

Vid Pariskongressen valde flera föreläsare att behandla litterära relatio-
ner mellan författare i två länder, den ”binära” ämnestyp som senare skulle
komma att bli så vanlig hos komparatister. Sålunda talade en av föreläsarna
om George Sand och Shakespeare, en annan om Voltaire i Ungern. Ett av
de ämnesområden som direkt föreslagits i det utsända förhandsprospektet
gäller de litterära källorna, ”les sources”. Joseph Vianey, senare känd som
utforskare av petrarkismens tradition, valde i sin föreläsning som ämne:
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Les sources italienne de l’Olive

 

; det gällde alltså Du Bellays bekanta so-
nettsamling.

Den lundensiske kongressdeltagaren, Ewert Wrangel, då nyutnämnd
professor, gav en ”

 

Aperçu de l’influence de la littérature française sur la
littérature suédoise

 

”. Han följer förbindelserna från medeltid till nutid; sis-
ta namnet i hans framställning är Strindberg. Han skildrar sagomotivens
vandringar under medeltiden, tar upp Eufemiavisorna och Karlamagnus
saga. Han härleder med Henrik Schück den svenska medeltida balladen
från franska ”caroles”; han går in på de religiösa impulserna från cister-
cienserna och från Parisuniversitetets lärostolar, omnämner den heliga Bir-
gittas besök i Avignon och Erik XIV:s franske informator. I snabba steg går
han vidare från århundrade till århundrade, nämner Ronsard och Rabelais
som kända på Stiernhielms tid och noterar Du Bartas som förlaga för Spe-
gel. Han stannar vid Descartes och andra franska lärda som gäster vid
drottning Kristinas hov. På tal om Kristinas franska förbindelser, hänvisar
han till en egen tidigare studie, tryckt i 

 

Samlaren

 

 1898, där han behandlat
den roll drottningen under franskt täcknamn spelar i mademoiselle de Scu-
dérys roman 

 

Le grand Cyrus. 

 

I sin karakteristik av 1700-talet och de fran-
ska förbindelserna dröjer han vid Tessin och Creutz och deras kontakter
med författare och konstnärer i Paris. Han nämner Linné och Dalin som re-
senärer i den franska huvudstaden. Lovisa Ulrika framhävs som den första
beskyddaren av Voltaire och voltairianismen; Gustav III omtalas bland an-
nat för sina dramer, med intrigen ofta hämtad ”dans quelque source fran-
çais”. Gustavianerna, med Rosenstein som ambassadör vid franska hovet, i
sin filosofi elev av Condillac och Helvétius. Kellgren, Leopold och Lenn-
gren som representanter för den franska smaken föranleder utropet ”Voilà
la première grande époque de nôtre littérature!”.

Det franska inflytandet på teaterlivet får sin del av uppmärksamheten.
Bellman ”nôtre génie poétique le plus grand et le plus national” hör hemma
i sammanhanget med sina visor ”surtout aux vieux airs introduits dans les
opéra-comiques”. – Under romantiken minskade, framhåller Wrangel, det
franska inflytandet; Tyskland med Goethe och Schiller blir nya inspiratörer.
Esaias Tegnér – som senare skulle bli huvudpersonen i Wrangels litteratur-
historiska panoptikon – tillerkänns emellertid genom harmonin, balansen i
sin diktning och genom sin kvickhet egenskaper som karakteriseras som
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”éminement françaises”. Så hade i själva verket redan Georg Brandes ka-
rakteriserat Tegnér i sin bok om den svenske diktaren.

Wrangels snabba översikt, som knappast blir mer än en uppräkning av
författare, trycktes i sin franska form i konferenshandlingarna. Gustave
Lanson, som recenserade den litteraturhistoriska avdelningen av 

 

Annales
internationales d’histoire

 

 i en universitetstidskrift 1902, kallar Wrangels
aperçu ”très neuf et tout plein d’enseignement”. Det skulle dröja ända till
1941 innan en ny svensk forskare, Anton Blanck, efter många års förbere-
delser publicerade en något fylligare framställning av samma ämne i sin
översikt 

 

Sverige och den franska litteraturen

 

.

En enda av föreläsningarna på Pariskongressen år 1900 behandlade mer ut-
förligt den på förhand aviserade frågeställningen i vad mån litteraturveten-
skaplig och naturvetenskaplig metod kunde gå att förena. Om detta före-
läste Georges Renard. Han var liksom Lanson tidigare elev vid École nor-
male supérieure och blev professor vid Collège de France. I samtida tid-
skrifter – bland dem 

 

Revue socialiste

 

, där han några år på 1890-talet stod
som redaktör – gick han till storms mot ”dilettantismen” hos Lemaître, mot
skepticismen hos Anatole France, mot partiskheten hos Paul Bourget. Han
gjorde – för att citera Fayolle i boken 

 

La Critique Littéraire

 

 – processen
kort med ”pessimism, dekadantism, mysticism och exotism”.

I sin föreläsning vid historikerkongressen presenterade han sitt nyut-
komna arbete med den signifikativa titeln 

 

La méthode scientifique de l’his-
toire littéraire

 

. Med uppslag och terminologi från Taine, men också från
Brunetière, propagerar han för ett vetenskapligt litteraturstudium, inriktat
på kausala sammanhang. En rubrik på bokens huvudparti heter 

 

Causes et
lois de l’évolution littéraire

 

. Här behandlas i olika kapitel litteraturens sam-
band med ett folks ”nationalkaraktär”, med klimat, språk, med den sociala,
ekonomiska, moraliska, konstnärliga och vetenskapliga miljön.

Inom Renards program, utformat i positivismens anda, framhålls att
forskaren för att komma till generella slutsatser om en epoks eller ett lands
litteratur inte har rätt att hålla sig till några utvalda ”grandes œuvres”. Di-
rekta omdömen om ett verks litterära kvalitet hålls utanför resonemangen.
Rubriken – ”ce qui reste en dehors de la science” – är betecknande; det
finns alltså dock även för Renard något i litteraturen som faller utanför
strikt vetenskaplig bedömning.
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Renard, som själv i tidigare skrifter behandlat komparativa ämnen inom
litteraturhistorien, ägnar i sin metodbok ett omfattande kapitel åt vad han
kallar ”Rapports d’une littérature avec les littératures étrangères et avec sa
propre passé”. Han tar fram ett antal konkreta exempel på utländskt infly-
tande på fransk litteratur från Homeros och Shakespeare från Tolstoj och
Ibsen. I likhet med Brunetière och flera senare generationer av franska
komparatister uppfattar han inflytelser från ett verk till ett annat som kon-
staterbara ”rapports des faits”. Sedd ur detta perspektiv blir litteraturens ut-
veckling och historia ett spel av influenser; kedjan av orsaker och
verkningar förutsätts vara möjlig att överblicka. Han inkluderar med orden
”sa propre passé” uppenbarligen också den inhemska litterära traditionen.

Det finns knappast några klara, distinkta, teoretiska överväganden bak-
om hans och hans jämnårigas sätt att handskas med begrepp som litterär
”text”, ”influens” eller ”imitation”. Renard hänvisar emellertid ett par
gånger till den vetenskapsteoretiska grund bakom resonemang om påver-
kan som lagts av en på sin tid berömd fransk sociolog och psykolog, Ga-
briel Tarde, professor vid Collège de France. Tarde hade år 1890 utgivit en
bok, 

 

Les lois d’imitation

 

, återutgiven i många nyutgåvor ännu fram på
1980-talet.

Tarde ser samhället som byggt på växelverkan mellan individer och
grupper. Två lagar behärskar samhällslivet i dess olika sektorer: Tarde kal-
lar dem ”imitation” och ”invention”. Både sedvänjor, språk, religion,
konstnärliga och litterära former regleras av imitationens lagar – också vid
de tillfällen då de tidigare imitatörerna slår över i opposition, blir opponen-
ter – och därigenom förvandlas till innovatörer. Tardes term för den litterärt
omformande efterbildningen är ”refraction”, strålbrytning: Theokritos ”re-
fracteras” hos Vergilius, Menander hos Terentius, Platon hos Cicero, Euri-
pides hos Racine. Termen refraction skulle den amerikanske litteratur-
forskaren Harry Levin återanvända så sent som 1966 i sin bok 

 

Refractions.
Essays in Comparative Literature

 

.
Med anknytning till Tardes tankar om den kulturpåverkan som äger rum

länder emellan för George Renard i sin föreläsning och i sin bok 

 

La métho-
de scientifique

 

 ett resonemang om hur man i Frankrike reagerade gentemot
Tyskland och tysk kultur efter nederlaget 1870. Från den segerrika och
fruktade grannen importerade man metoder och teorier inom vetenskaper-
na, undervisning och organisation inom universiteten, vapen och militär
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inom krigsmakten. Inför Tyskland prestationer på konst- och kulturlivets
områden var reaktionerna delade. I avantgardekretsar kunde Schopenhauer
och Wagner vinna anhängare och få efterföljare, medan publiken i gemen
reagerade negativt. Man visslade åt Wagneroperan och hyllade i stället i
patriotisk iver landets egna hjältar: Roland och Jeanne d’Arc. Hur bilden
av Tyskland och tysk kultur tolkades av franska författare har senare utretts
inom regelrätta studier inom fransk komparatism. En av dessa har till för-
fattare Jean-Marie Carré, Baldenspergers elev och efterträdare vid Sorbon-
ne i verket 

 

Les écrivains français et le mirage allemand

 

.
Gabriel Tardes tankar om ”les répétiteurs” och ”les nouvateurs” kom att

spela en roll i Frankrike både hos en filosof som den också i Sverige upp-
burne Jean Marie Guyau och en litteraturhistoriker som Gustave Lanson. I
Sverige blev Tarde känd genom den unge John Landquist, som citerade ho-
nom i sin doktorsavhandling om 

 

Viljan

 

 1908. Och när Landquist år 1911 i
ett par tidningsartiklar om diktens originalitet går till angrepp mot den me-
kaniska associationspsykologin i både fransk och svensk komparatistik,
använder han Tardes begrepp ”l’invention” som en utgångspunkt i resone-
mangen. Det spelar en roll också i andra delen av Olle Holmbergs littera-
turpsykologiska arbete 

 

Inbillningens värld

 

 från sent 1920-tal.
Som efterträdare på professuren vid Collège de France fick Gabriel Tar-

de filosofen Henri Bergson. Han förde idén om ”l’invention” vidare och
gav en av sina berömda böcker den signifikativa titeln 

 

L’évolution créatri-
ce

 

 (1907). Hans tankar om den skapande originaliteten och intuitionen gick
stick i stäv mot positivismens mekaniska förklaringsmodell av konst och
litteratur. Impulserna från hans dynamiska filosofi ledde till en brytning
inom kulturvetenskapen både i Frankrike och på andra håll. I Sverige blev
John Landquist den främste introduktören av det nya tänkesättet. Motta-
gandet av Bergsons filosofi i Sverige har i detalj utretts av Jean-François
Battail i boken 

 

Le mouvement des idées en Suède à l’age du Bergsonisme

 

,
publicerad 1979.
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Brandes Köpenhamn som mötesplats för 
komparatister

 

Till historikerkongressen i Paris år 1900 med dess litterära sektion kom
aldrig George Brandes; kanske blev han inte inbjuden. I gengäld visade sig
flera unga franska forskare angelägna att komma i förbindelse med Bran-
des och den litteraturhistoriska kretsen i hans stad.

Den förste av de franska komparatisterna som sökte kontakt med Georg
Brandes var Fernand Baldensperger. Han var född 1871 i Lothringen, året
efter det att området blivit en tysk provins. Efter studier vid lycéet i Nancy
kom han till Paris som elev av Brunetière. År 1898 företog han en resa till
Köpenhamn för att där träffa samman med ett antal litteraturhistoriker.
Själv stod han färdig att disputera vid Sorbonne på en avhandling om Gott-
fried Keller. Samtidigt förberedde han en thèse complementaire. För den
kom han att välja ett ämne, som redan Brandes i förbigående noterat i den
del av 

 

Hovedstrømninger

 

 som heter 

 

Den romantiske Skole i Tyskland

 

; det
gäller inflytandet av Tiecks drama Octavianus på Oehlenschlägers Aladdin.
Denna thèse complementaire trycktes samma år som huvudavhandlingen,
1899, men var enligt de regler som ännu gällde vid Sorbonne avfattad på
latin. Titeln var: ”Quæ in Oehlenschlägerii carmine ’Aladdin’ inscriptis a
germanicis litteris pendent”.

Baldensperger sammanträffade vid sitt Köpenhamnsbesök både med
Brandes, Valdemar Vedel och Vilhelm Andersen. Med samtliga inledde han
också brevväxling. När han till Brandes senare skickat både sin Kellerav-
handling och sin Oehlenschlägerstudie svarade Brandes i ett brev av 1 maj
1901: ”J’ai écrit quelques petites notices au Politiken sur vos travaux Alad-
din et Keller, vous louant comme vous le méritez”. Långt senare har Bal-
densperger avtryckt brevet i 

 

Scandinavian Studies

 

 år 1945. Den 20 decem-
ber 1900 skickar Baldensperger ett brev till Brandes från Lyon; han har där
tillträtt den efter Joseph Texte lediga professuren i ”littératures modernes
comparées”. I brevet, också det avtryckt i 

 

Scandinavian Studies

 

, berör Bal-
densperger både litteraturpolitik och kulturpolitik. Baldensperger erinrar
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om sin tidiga läsning av ”Hauptströmungen” och understryker den för ho-
nom – och Brandes – grundläggande europaorienterade ideologi, som han
ser hotad i Dreyfussprocessens Frankrike. Han understryker det angelägna
i att verka för ”une libre échange des idées” och att klart fasthålla ”l’ésprit
européen en face de tous les nationalismes particulières”. Han ser både
Brandes och sig själv som talesmän för en internationellt orienterad kultur-
politik, som utgör själva den ideologiska grundvalen för den franska kom-
paratismens program. Det var följaktligen med smärta han i sitt sista brev
till Brandes, från krigsvintern 1915, måste konstatera, att Brandes inte
längre bekänt sig som ententevän. När Baldensperger nästa år, hösten 1916
for på en resa till de nordiska länderna som fransk kulturemissarie sökte
han aldrig upp Brandes i Köpenhamn. Den som blev hans värd vid detta
tillfälle och introducerade honom och hans insatser för dansk publik var i
stället Valdemar Vedel, den danske kollega som genom åren förblev hans
närmaste vän och vetenskapliga kontaktman.

Efter Brandes frånfälle 1927 tog Baldensperger till orda i 

 

Revue de

 

 

 

litté-
rature comparée

 

. Han citerar ordagrant Brandes ord i inledningen till 

 

Ho-
vedstrømninger

 

 om det jämförande perspektivets nödvändighet: ”L’étude
comparée des lettres a le double mérite de nous rendre les valeurs étrangè-
res assez proches pour que nous puissions les assimiler, de nous mettre as-
sez loin des valeurs indigènes pour nous permettre de les voir de haut”.
Han berör Brandes nära kontakter med Frankrike alltifrån den första visiten
hos Taine och erinrar om sina egna besök på Havnegade i Köpenhamn.
Mot Brandes 

 

Hovedstrømninger

 

 är han nu mera kritisk än tidigare, särskilt
den del som behandlar Emigrantlitteraturen. Om de franska litterära emi-
granterna hade Baldensperger då nyss själv skrivit ett större arbete. Kvar
står för Baldensperger som det väsentliga i Brandes insats hans ”dévoue-
ment à une mutuelle entente des ésprits” vad han kallar ”

 

l’éuropéanisme de
certaines vues et la netteté de certains portraits particuliers

 

”.
I ett brev från 1899 till Brandes hade Baldensperger förmedlat en inbju-

dan från sin schweiziske kollega, Louis P. Betz i Zürich. Samma år skicka-
de Betz till Brandes sitt bibliografiska arbete, 

 

La littérature comparée

 

. Betz
hade skrivit sin doktorsavhandling om ett komparativt ämne, Heine i
Frankrike, och hade i Ludwig Geigers Goethe-Jahrbuch medverkat med en
studie om Goethe och Nerval.
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Senare – året är 1903 – skulle Brandes i Politiken med stor generositet
anmäla ett av Louis Betz’ senare arbeten, 

 

Études de littérature comparée

 

. I
inledningen till recensionen ger Brandes en kort exposé över vad de kom-
parativa litteraturforskarna presterat. Han betonar deras kosmopolitiska in-
ställning, dubbelt viktig i en tid, då – som han skriver– nationaliteterna
skenbart sluter sig mot varandra och alla sorters litterär provinsialism tycks
trivas. Han börjar: ”Der findes hos vore Dages yngre og unge Lærde en
Jorden overskuende Literaturkunskab, man ikke før har kendt. Den er byg-
get op paa filologiskt Grundlag og er maaske i sit Væsen nok saa sprogkyn-
dig som sjælekyndig, men den er ved sin Grundighet og sit Overblik
efterhaanden bleven en sand Kulturmagt.”

Som representanter nämner Brandes Gaston Paris, den franske medel-
tidsforskaren som han själv haft nära kontakter med, och som ”stiftet Skole
i alle Lande”; bland dennes elever omtalar han Kristoffer Nyrop i Danmark
och Werner Söderhjelm i Finland. Av de tyska komparatisterna nämner han
två: Erich Schmidt, författaren till verket 

 

Richardson, Rousseau und Goe-
the

 

 och vid hans sida Ludwig Geiger; från Frankrike Fernand Baldensper-
ger, som skrivit avhandlingen om Oehlenschlägers förhållande till Tieck.

I denna forskargemenskap placerar Brandes också Louis Betz. Han har –
skriver Brandes – ”udviklet Sporsans for alle Strømninger, Land og Land
imellem, og vælger sig med Forkærlighet æmne der opfordrer til Paavis-
ning af, hvorledes Aander fra forskelligartede Samfund befrugter hinanden,
og hvorledes den aandlige Indflydelse fortplanter sig fra Nation til Nation”.
I ett tackbrev skrev den schweiziske forskaren (14.5.1903): ”Meine Freude
dem Altmeister moderner Literaturkritik zu Gefallen geschrieben zu haben,
ist wahrhaft keine kleine”. Tilläggas skall att Brandes också infriat ett löfte
att hålla en gästföreläsning i Zürich. Ämnet var den gången Ibsen.

En digression tillåter sig Brandes i slutet av sin recension av Louis Betz’
arbeten. På tal om komparatisternas iver att söka källor till skönlitterära
texter i annan litteratur, erinrar sig Brandes hur hans egen ungdomspoesi
blivit bedömd, när han utgav den år 1898. En anmälare hade velat finna en
bestämd förlaga hos Heinrich Heine till en av hans dikter. Brandes, för
egen del mån om att ge författaroriginaliteten dess rätt, avvisar hypotesen.
”Det beror” – skriver han – ”paa den Mani der har udviklet sig hos flere
Kritiker at ville se Forbilleder til Alt”. I sin Shakespearebok gav han, som
nyss nämnts, denna tendens vedernamnet ”Modelopsnusen”.
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Till den yngre generation av utländska litteraturforskare som sökte kon-
takt med Brandes hörde också Paul van Tieghem. I hans första brev, daterat
i Reins 22 mars 1906 berättar han om sina forskningar om 1700-talets na-
turkänsla, ”l’histoire du sentiment de la nature et sous quelles influences ce
grand changement s’accomplit”. Resultaten av undersökningen – ett tema
som vid ungefär samma tid engagerar både franska litteraturforskare som
Daniel Mornet och svenska 1700-talsforskare som Oscar Levertin och
Martin Lamm – skulle senare infogas som ett kapital i Tieghems flerbands-
verk 

 

Le préromantisme

 

.
I brevet till Brandes presenterar sig Tieghem som elev av Brunetière.

Men han är angelägen att, liksom redan Baldensperger, betona att han var-
ken delar Brunetières politiska eller religiösa åskådning; efter sin resa till
Vatikanen år 1900 hade Brunetière starkt engagerat sig i den katolska pro-
pagandan. Till skillnad från sin lärare som – enligt hans elev – gärna citerar
titlar på tyska arbeten utan att ha läst verken, säger sig Tieghem vara väl
förtrogen med ett flertal språk: tyska, engelska, italienska, spanska och i
någon mån nederländska – onekligen en poäng för en sann komparatist. Nu
frågar han Brandes om han inte också bör lära sig danska och om i så fall
Brandes vill föreslå honom ett ämne inom den komparativa genren som
han gärna skulle vilja se behandlat. Svarsbrevet – om något sådant skrevs –
är inte bevarat; hela Tieghems korrespondens tycks ha gått förlorad under
andra världskriget. Bekant är däremot att Tieghem tog upp studiet också av
de nordiska språken, trädde i livlig brevväxling med ett antal nordiska litte-
raturhistoriker och skickade bidrag till skandinaviska tidskrifter, främst till

 

Edda

 

. I sin handbok 

 

La Littérature comparée

 

 från 1931 nämner han Georg
Brandes 

 

Hovedstrømninger

 

 upprepade gånger, ett verk berömt, ”celèbre”,
formulerar han ”à juste titre, à cause des vastes connaissances, de la largeur
des vues et du talent brillant de l’auteur”.

Georg Brandes blev inofficiell läromästare för ett par generationer av lit-
teraturhistoriker i Norden. Det var han som i sina litterära porträtt lärde
dem att tvinna samman liv och dikt till en helhet i konstnärsskapet. Att
forska i diktarnas beläsenhet i bibliotekens lånekataloger eller deras egna
bokhyllor lämnade han dock gärna över åt andra.

Under Brandes fortsatta verksamhetsår på 1900-talet förblev hans litte-
rära och litteraturhistoriska perspektiv europeiskt orienterat. Själv fick han
aldrig något Nobelpris, fastän han blivit föreslagen till utmärkelsen i
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högsta instans fler gånger än någon samtida. Man han har introducerat och
genom sin kritiska gärning berett marken för flera Nobelpristagare i littera-
tur från olika länder, bland dem Paul Heyse och Anatole France. Han fort-
satte att skriva litterära biografier, ett tvåbandsverk om Wolfgang Goethe
(1915) och en bok, likaså i två band, om François Voltaire (1916). Båda var
populärt hållna och är inte av samma dignitet som Shakespeareboken. Men
det ger en bild av Brandes europeiska renommé att båda översatts och utgi-
vits i Tyskland och England, för övrigt i nya upplagor, så sent som på 1930-
talet.

På sin ålderdom förblev Brandes alltmer ”the lonely Dane” och marke-
rade gärna sitt avstånd till i samtiden uppburna forskare och filosofer. Ett
exempel på denna hans hållning kan hämtas ur ett brev till den svenske lit-
teraturhistorikerna Johan Mortensen, bevarat i K.B:s handskriftsamling i
Stockholm. Mortensen hade skickat honom sitt då nyutgivna arbete 

 

Från
röda rummet till sekelskiftet

 

. I ett för övrigt artigt tackbrev, daterat
18.10.1919, anmärker Brandes på att både Brunetière och Bergson fått en i
hans tycke alltför välvillig behandling, ty – förklarar han – ”Brunetière og
Bergson er mig en Gru”. Att Brunetière alltifrån sin kritiska attityd mot na-
turalismen på 1880-talet och med sina ådagalagda sympatier för katolicis-
men på 1900-talet för Brandes var och förblev ”den kedelige Brunetière”,
förstod – som vi sett – redan de fransmän som sökte forskarkontakt med

 

Hovedstrømningers

 

 författare. Bergson och hans intuitionslära med dess
rottrådar i romantisk filosofi mötte tydligen ingen förståelse hos den åld-
rande positivist som – anklagad för att ha tillägnat sig för många idéer och
uppslag hos föregångare utan vederbörlig redovisning – en gång svarat
med de avväpnande orden: ”Jag mottar inga ‘Aabenbaringer’”. Sannolikt
uppfattade Brandes också, att Bergsons filosofi låtit sig utnyttjas av natio-
nalistiska propagandister; under första världskriget for Bergson, för övrigt
själv, över Atlanten för vädja om att USA skulle inträda som aktiv part i
första världskriget.

Isolerad under den europeiska maktkampen fortsatte Brandes att förfölja
nationalismen i båda de stridande parternas läger.

Den som i Danmark tog komparatismen på entreprenad var inte Brandes
utan Julius Paludan, hans segrande konkurrent i den utdragna striden om
professuren i estetik. Paludan hade i danska tidskrifter riktat sin kritik både
mot den politiska tendensen i 

 

Hovedstrømninger 

 

och mot faktiska misstag
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och blottor i framställningen. Däremot gällde hans angrepp inte det europe-
iska perspektivet och heller inte den metod som Brandes kallade ”den sam-
menlignende”.

Som sitt uppdrag tog Paludan – att med tyngre vetenskaplig mundering
– undersöka de europeiska litterära mönstrens inverkan på äldre dansk lit-
teratur. Redan på sin doktorsavhandling från 1878 om Holbergs 

 

Niels Klim

 

satte han som undertitel; ”Et Bidrag til Kunskab om Fremmed Invirkning
paa det 18de Aarhundredes danske Literatur”. Av ett brev samma år från
Kristoffer Nyrop till Gaston Paris, bevarat i Bibliothèque Nationale, fram-
går det, att Paludan själv skickat sin bok till denne berömde forskare, i
hopp att få boken recenserad i 

 

Revue critique

 

. Paludans största arbete i den
komparativa metodens efterföljd bär titeln ”Fremmed Inflydelse paa den
danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede”. Verket kom i två
volymer, det första 1887, det andra 1913.

I förordet till den första volymen konstaterar Paludan att tidigare danska
litteraturhistoriker föredragit att se den inhemska litteraturen i dess förbin-
delse med den fornnordiska diktningen eller till författarskapen i andra
nordiska länder – han tänker uppenbarligen på grundtvigianen C.Rosen-
bergs framställning av de tre nordiska folkens äldre litteratur i boken 

 

Nord-
boernes Aandsliv

 

. Själv är han övertygad om att ett litet land som Danmark
måste hålla dörrarna öppna till omvärlden. Han vill därför vidga perspekti-
vet mot Europa. ”Det er det sammenlignende literaturstudium der giver de
klareste og nøjagtigste Resultater”, skriver han med ord som både verbalt
och i sak överensstämmer med vad Brandes sagt i förordet till

 

 Hovedstrøm-
ninger

 

.
Till några betydelsefulla eller framtidsdigra resultat nådde Paludan säl-

lan eller aldrig fram. På hans flit och noggrannhet har ingen tvivlat. Men
hans närmast bibliografiskt registrerande arbeten låter aldrig de litterära
verken och deras kvaliteter komma i fokus. Hela sitt vetenskapliga liv fick
han dessutom leva i skuggan av Brandes. Henrik Schück, som i sin syn på
den komparativa metodens möjligheter, sympatiserade med Paludan, gjor-
de i Sverige sitt bästa för att berömma första delen av arbetet 

 

Fremmed In-
flydelse paa den danske

 

 

 

nationallitteratur

 

 med en anmälan i

 

 Historisk
Tidskrift

 

 1889. Och när Schück en annan gång i samma tidskrift av år 1896
recenserar två nya böcker av Paludan, passar han på att i vetenskaplighe-
tens namn ge Paludan ett företräde framför den mer briljante danske kolle-
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gan. Schück skriver: ”En historia så subjektiv som t.ex. Taines eller
Brandes är dock i grunden en dikt”. Samtidigt varnar Schück de lättrogna:
”det innebär en fara att kritiklöst förtro sig åt ledare, vilka, så snillrika de
än kunna vara, likväl ofta konstruera och se företeelserna i de förutfattade
meningarnas ljus”. ”Konstruera” och ”konstruktioner” var två pejorativa
ord i Schücks mun; för sådana djärvheter kunde inte Paludan klandras. Me-
todiskt, vetenskapshistoriskt, men också personligt stod Schück i varje fall
under tidiga årtionden Paludan nära.

När den professur Henrik Schück lämnade i Lund skulle återbesättas,
blev Paludan en av de sakkunniga. Ewert Wrangel var den sökande som
Paludan satte i första rummet. I sitt utlåtande lade han särskild vikt vid
Wrangels insatser på det komparativa området. Det heter om Wrangel i
hans yttrande ”at han i sine senere Arbejder kastet sig over et hidtil næsten
uopdyrket Feldt af den sammenlignende Literaturhistorie, hvis Behandling
efter min Opfattelse er særlig magtpaaliggende till Forstaaelse af de skan-
dinaviske Literaturers Udvikling, nemligen Spørgsmaalet om den litterære
Vexelvirking med de sydlige Culturlande, Tyskland, Frankrig og Holland”.
Frågan är, om det inte var Paludan själv som lockat Wrangel in på detta
område.

Då Wrangel väl fått sin professur och förberedde sin resa till historiker-
kongressen i Paris år 1900, tog han i brev kontakt med Paludan och före-
slog honom att de skulle göra sällskap. Paludan svarade: ”Da jeg nu ogsaa
kjender lidt til Lanson, Texte og Andler, der ju alle har med Ordningen at
gøre, var de ju muligt at man kunde faa noget ud af det”. Det framgår att
Paludan vid denna tid är någotsånär förtrogen med företrädarna för den
komparatism som håller på att växa fram på fransk botten. Själv hade han
trettio år tidigare gått på en kurs i provençalska i Paris och bl.a. skrivit om
fransk trubadurdiktning. Men han for inte till Paris och hade väl i grunden
haft mera att hämta av tysk ”Wissenschaftlichkeit” av 1800-talsmärke än
av sina franska kolleger. Inte heller torde de franska komparatisterna i fort-
sättningen ha sökt hans medverkan i sina publikationer. När Baldensperger
en gång i ett brev till Anton Blanck i Uppsala (11.10.1923) talar om de
nordiska medarbetare han söker till olika projekt och nämner också Palu-
dan sker det med orden ”il a l’air d’un fossile”.

Det blev inte till Paludan utan till Valdemar Vedel som de franska kom-
paratisterna – Fernand Baldensperger, Paul Van Tieghem och Paul Hazard
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vände sig med brev för att – med Lars Peter Rømhilds ord – enrollera ho-
nom ”som en hjælpetrop i den komparatistiske Armé”. Själv räknade Vedel
Georg Brandes snarare än Julius Paludan som sin främste lärare; säkerligen
också när det gäller de europeiska perspektiven. I sin nekrolog över Palu-
dan distanserar sig Vedel från Paludans metod att driva ”sammenlignende
Literaturhistorie” på ett så mekaniskt sätt att det inte når in till ”Digtning-
ens Sjæl eller kunstneriske Nerve”. Det var dit han själv syftade, liksom ti-
digare Brandes.

De intima kontakterna mellan fransk och dansk litteraturforskning har
fortsatt hela 1900-talet igenom. Flera danska universitetsprofessorer har
börjat sin karriär med en tjänst som utlandslektorer vid Sorbonne: det gäl-
ler Paul Rubow, Frederik Billeskov Jensen, Paul Krüger och Henning
Fenger. Även om denna sympatiska befordringsgång endast vid något en-
staka tillfälle haft motsvarigheter i svenskt universitetsliv har också i
Sverige förbindelserna med fransk litteraturforskning varit betydelsefulla
både på det vetenskapliga och det personliga planet. De är väl dokumente-
rade i offentliga programuttalanden och i privata brevsamlingar. Andra
konkreta vittnesbörd om vetenskapliga kontakter föreligger i form av fran-
ska bidrag till tidskriften 

 

Litteris

 

. I detta kortlivade internationella forum,
utgivet av Vetenskapssocieteten i Lund åren 1926–30, har både Baldens-
perger och Van Tieghem flitigt framträtt som recensenter av facklitteratur.
Den som höll i trådarna var den dåvarande docenten i engelsk litteratur,
Bodvar Liljegren.

De kritiska röster mot komparatismen med dess positivistiska grundsyn
som tidigt höjts i Frankrike gav snart ekon också i debatten i Norden. I
Sverige pläderade under intryck av Bergson både Fredrik Böök och John
Landquist redan på 1910-talet för en litteraturforskning som gav spelrum åt
psykologiska och estetiska perspektiv; i Danmark intog Billeskov Jansen
med sin 

 

Poetik

 

 (1941–48), kallad ”en oberoende pendang till anglosachsisk
new criticism”, en mot äldre forskningstradition kritisk attityd. Men först
efter nykritikens genombrott efter andra världskrigets slut, bröts i båda län-
derna definitivt den länge rådande franska komparatismens dominans.
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De humanistiska vetenskaperna vid 
Sorbonne kring sekelskiftet

 

Under de första årtiondena av 1900-talet fram till och med första världskri-
get, präglades Parisuniversitetets humanistiska fakultet, ”la faculté des lett-
res”, av det positivistiska vetenskapsidealet. I dess tecken hade den franska
universitetsreformen av 1902 genomförts, till stor del efter tysk modell. I
de utredningar som föregick reformen hänvisade man till ”den enorma ut-
vecklingen av naturvetenskapen”. Den äldre universitetsutbildningen hade
varit vänd mot det abstrakta och ideala; den syftade till en ”culture généra-
le”. Den moderna tiden krävde att de som utbildades skulle tillägna sig ”les
connaissances positives”; honnörsordet inom alla vetenskapsgrenar blev
”scientifique”. Ett av de lysande namnen vid Sorbonne kring sekelskiftet
var professorn i matematisk astronomi, Henri Poincaré. Den ”kritiska posi-
tivism” som han företrädde i sin metodlära blev vägledande också för hela
den yngre generationen vid den humanistiska fakulteten.

Till de tongivande inom humaniora hörde historieprofessorn Seignobos.

 

I en programskrift från 1904 – 

 

Le régime de l’enseignement supérieur des
lettres

 

 – hävdar han som historiens uppgift att mobilisera den vetenskapli-
ga sanningen – ”la verité scientifique” – mot auktoritetens och traditionens
makt, ”contre l’autorité et la tradition”. Liksom så många av sina samtida
Sorbonne-kolleger tänkte och skrev Seignobos i Dreyfusprocessens slag-
skugga. Uppgiften för historikern är att bygga på en ackumulerad samling
empiriska fakta. Med hjälp av dessa fakta – sociala, ekonomiska, politiska,
språkliga, litterära – antas forskaren omsider kunna finna lagarna – ”les
lois” – som styr den mänskliga utvecklingen och framåtskridandet, ”l’évo-
lution humaine”.

Samma roll för litteraturhistoriens del, som Seignobos för historien, in-
tog Gustave Lanson, symbolgestalten inom 1900-talets och förkrigstidens
franska litteraturvetenskap. Från år 1900 var han maître de conférence vid
École normale och från år 1904 professor i det gammalmodigt formulerade
ämnet ”l’éloquence française” vid Sorbonne. I René Welleks kritikhistoria
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får han rangen som ”the head of positivist French scholarship, the sponsor
and mentor of all the thèses about the lives, and works, the sources, infuen-
ces and reputations of the great and less than great French authors, treated
with an exclusive regard for conscientiously established facts”.

Lanson var från början elev av Brunetière. Men medan Brunetière för-
klarade sig som antidreyfusard och motståndare till ”de intellektuella” och
”kosmopoliterna”, hade Lanson tidigt tagit parti för Dreyfus. I början av
1900-talet inledde Lanson en föreläsningsserie om Voltaire. I senare uppla-
gor av hans litteraturhistoria framtonar 1700-talet, Voltaires tidevarv, som
den period där den moderna tiden har sitt ursprung – ”l’ordre intellectuel et
social où nous vivons”. Voltaire, Montesquieu, Rousseau och Buffon står
oss närmare och har mer att lära den nya generationen än Bossuet och Ra-
cine, förklarar Lanson i en artikel i 

 

Revue bleue

 

 år 1905. Han ser i den be-
römda Calasprocessen på 1760-talet, där Voltaire trädde fram mot den
religiösa ofördragsamheten, en symbolisk parallell till Dreyfusprocessen i
det samtida Frankrike.

I den nya, mot den europeiska vetenskapshorisonten öppna attityd som
präglade historikerkongressen i Paris år 1900 var Lanson, som redan
nämnts, sekreterare i den litteraturhistoriska sektionen. Samma år grunda-
des den ännu existerande tidskriften 

 

Revue de synthèse historique

 

. Där dis-
kuteras inte minst metodiska problem inom historievetenskaperna. Bland
tidskriftens medarbetare möter man inte bara ledande franska forskare,
utan också tyska historiker som Lamprecht och Heinrich Rickert; perspek-
tiven utsträcks mot kontinental och i viss mån nordisk humanistik.

Själv bidrog Lanson i tidskriftens första nummer med en översiktsarti-
kel, kallad 

 

Histoire littéraire française. Epoque moderne

 

. Han konstaterar
där, att den estetiska litteraturkritiken nu givit plats åt litteraturhistorien.
Äldre forskares tro på absoluta estetiska värden har modifierats: man söker
”la valeur historique rélative”. Tidigare generationers ”vastes construc-
tions” avvisas. I stället för generaliseringar föreskriver han som litteratur-
vetenskapens arbetssätt – ”de décomposer l’homme et l’œuvre en divers
aspects”.

Han kräver nya hjälpmedel för kommande forskning, ropar på fler bibli-
ografier, på samlingar av tidigare otryckt material och hälsar med tillfreds-
ställelse den fem år tidigare grundade 

 

Revue d’histoire littéraire

 

. Han
rapporterar nya insatser på biografins område och förutser fler specialstudi-
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er över författare och författarskap som inte ensidigt behöver koncentreras
kring de erkända mästerverken utan också har rätt att syssla med de förfat-
tare som varit verksamma under litterära övergångsperioder, ”les époques
de transition”. Ordagrant upprepar han vad Brunetière sagt i sin föreläsning
på historikerkongressen: ”L’ésprit ne crée pas 

 

ex nihilo

 

, la matière préexis-
te et ne reçoit qu’une forme nouvelle”.

Ser man det litterära systemet ur denna synvinkel kommer frågan om
källorna till de litterära verken, ”les sources”, och deras transformationer
att få en fundamental betydelse. Lanson refererar till Joseph Bédiers arbete
om Chateaubriands amerikanska resa, lärorikt genom att det avslöjat en
skönlitterär författares arbetsmetod. Bédier hade där kunnat visa, att Chate-
aubriand öst ur det rikhaltiga förrådet av äldre reseskildringar i minst lika
hög grad som han återgav vad han med egna ögon sett eller själv direkt er-
farit.

I tidigare generationer har forskarna, konstaterar Lanson, gärna tagit fas-
ta på och dröjt vid vad 

 

franska

 

 skribenter betytt för utlandet. Nu, menar
han, är tiden inne att anlägga det motsatta perspektivet: vad utlandet betytt
för Frankrike. Han föreslår att man gör upp en låntagarkatalog, ”l’inventai-
re exacte des emprunts”. Självfallet kommer i sammanhanget Joseph Tex-
tes Rousseau-avhandling inom blickfältet, historien om infiltrationen av
engelsk och tysk smak i fransk litteratur. Lanson citerar titeln på Textes
samling artiklar 

 

Etudes de littérature européenne

 

 från 1898. Själva titeln
innehåller, skriver Lanson, ett program, definierar ett studiefält och pro-
blemfält, introducerar en ny aspekt på studiet av nationallitteraturerna. Den
komparativa litteraturhistorien konstitueras som en viktig del av kulturhis-
torien, ”l’histoire de la civilisation”.

På uppmaning av sin kollega vid Sorbonne, sociologiprofessorn Durk-
heim, den mest framträdande av Parisuniversitetets dreyfusarder, höll Lan-
son år 1904 i hans vetenskapskrets en föreläsning med titeln ”L’histoire
littéraire et la sociologie”. Han pretenderar här på att uppställa ett antal la-
gar, sex till antalet, som han funnit gällande i fransk litteraturhistoria från
1500-tal till 1800-tal. Han kallar den första ”korrelationen mellan litteratur
och liv”. I stället för att gripa till den redan slitna formeln om litteraturen
som ett uttryck för sin tids samhälle (l’expression de la société) prövar han
en mer dialektisk formel: att litteraturen är komplementär i förhållande till
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livet och verkligheten. Lagen nummer två kallar han ”la loi des influences
étrangères”.

Formuleringen får ses som en eftergift till de rådande positivistiska ve-
tenskapskraven. Några ”lagar” har Lanson inte upptäckt; han nöjer sig från
början mera blygsamt att tala om ”faits généraux”. När det gäller de utländ-
ska litterära inflytelserna noterar han att ett lands politiska och militära do-
minans kan ge det ökad respekt också på kulturens område. Han nämner
som exempel det franska inflytandet i Tyskland (”l’imitation française en
Allemagne”) under 1600- och 1700-talen. Men också den motsatta situa-
tionen kan uppstå. Det är, konstaterar Lanson, ofta den besegrade nationen
som blir den kulturellt segerrika. Han citerar Vergilius ”Græcia capta ferum
victorem cepit”. De utländska litterära verken fyller en funktion i kulturella
bristsituationer. Utifrån hämtas då nya modeller, nya intellektuella och es-
tetiska incitament som den i gamla former stelnade nationella litteraturen
inte tillgodosåg.

Redan i sin franska litteraturhistoria från 1895 hade Lanson visat ett be-
tydande intresse för utländska inflytanden på den franska litterära utveck-
lingen. Han betraktade dem här och ofta också i fortsättningen som kataly-
satorer som bidragit att bringa i dagen ursprungliga impulser i den inhem-
ska traditionen. Så heter det exempelvis om det italienska inflytandet under
fransk renässans, att dess element adapterades och tranformerades efter
den ursprungliga franska särarten ”ce génie français dont elle a tout à coup
éveillé la force”.

Litteraturhistoriens objekt är, skriver Lanson i en programartikel från
1910, 

 

La

 

 

 

Méthode de l’histoire littéraire

 

, ett förflutet som finns kvar. Slaget
vid Austerlitz är för alltid borta, men 

 

Le Cid

 

 och 

 

Candide

 

 finns fortfarande,
inte som arkivdokument, men på samma sätt som målningar av Rembrandt
eller Rubens, fortfarande levande, innehållande outtömliga möjligheter att
väcka estetiska eller moraliska reaktioner. I likhet med historikerna bygger
litteraturhistorikerna på dokument, tryckta och otryckta. Men för litteratur-
historikern tjänar dokumenten till att belysa de litterära verken, ”qui sont
nôtre objet propre”. Axeln i litteraturhistorien, menar Lanson nu, är sådana
verk som en gång, vid ett givet tillfälle varit ”les chefs d’œuvre”, i sig sam-
lar de eller symboliserar ”la vie collective d’une époque”. Uppgiften blir
att å ena sidan fatta dem i deras unika egenart – det estetiska sinnet är ”le
sens des différences” – å andra sidan att historiskt placera in dem i en serie,
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i en genre, en idéströmning, ett moment i smakens och sensibilitetens his-
toria.

Varje författare omformar den text han läser efter sin tid och efter sin
egen bild. Exempel hämtar han från Baldenspergers arbete 

 

Goethe en
France

 

 (1904), där det med all önskvärd tydlighet framgår, hur Goethes
franska samtid och eftervärld ”deformerat” eller ”transformerat” (Lansons
ord) den tyske författarens texter. Långt innan Robert Jauss formulerat or-
det ”Erwartungshorizont” hade Lanson tagit hänsyn till detta psykologiska
moment. Och långt innan Harold Bloom tolkat litterära påverkningar som
en serie ”misreadings” hade Lanson sett ungefär detsamma.

Lansons konkreta tidiga bidrag till komparatismens litteraturhistoriska
genre var några studier om den spanska litteraturens betydelse för utfor-
mandet av den franska klassicismen, för övrigt ett av de ämnen som redan
Brunetière signalerat. Längre fram i tiden, efter första världskrigets början i
april 1915, skrev Lanson i 

 

Revue de Paris

 

 en artikel med titeln ”Un projet
d’approchement intellectuel entre Allemagne et France”.

 

 

 

Mitt under världs-
kriget, då han befann sig i USA, höll han en föreläsning, tryckt i 

 

Revue des
deux mondes

 

, 1917, med titeln ”La fonction des influences étrangères dans
le developement de la littérature française”. Också detta föredrag formar
han liksom artikeln från 1915 till ett ideologiskt försvar för ett övergripan-
de internationellt perspektiv inom litteraturhistorien, detta vid en tidpunkt
då nationalistiska fördomar och ideologier invaderade humanvetenskaper-
na på båda sidor om krigets frontlinje. I själva verket utgör komparatismen
vid denna tid ett stycke av den intellektuella ententens ideologi. Ett land,
som vill fylla sin historiska roll, får, hävdar Lanson, inte isolera sig från
omvärlden.

Lanson kom i sin gärning under 1900-talet att favorisera den forskning
som tog som sin uppgift att uppdaga källorna, ”les sources”, till litterära
verk. Berömd och mönsterbildande, men kalfattrad av kritiker för sina
överambitiösa syften, blev hans edition av Voltaires 

 

Lettres philosophi-
ques

 

. I inledningen till breveditionen som utgavs år 1909, skrev Lanson:
”L’idée eût été d’arriver à découvrir pour chaque phrase le fait, le texte ou
le propos qui avait mis en branle l’intelligence ou l’imagination de Voltai-
re”. Den för en textutgivare ideala situationen vore alltså att bakom varje
enskild fras upptäcka det faktum, den utsaga eller den text som satt Voltai-
res intellekt och fantasi i rörelse. Visserligen medger Lanson att han inte
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alltid nått ända fram till denna idealiska punkt. Men han berömmer sig av
att för några av breven ha nått nästan kompletta resultat (”des résultats
presque complets”). Samma år, 1909, skrev Lanson en studie med titeln

 

Comment Ronsard invente

 

 i

 

 Revue universitaire

 

. Ett ode av Ronsard med
ett omfång av åtta rader blir föremål för en kommentar där citat från Lucre-
tius, Horatius, Ovidius, Vergilius men också från Petrarca och Sannazaro
förs in i den komplicerade textbakgrunden. ”Man öppnar diktarens krani-
um och man får bevittna arbetet av hans hjärna” skrev Gustave Rudler, en
av Lansons beundrande elever om denna analys.

Men alla blev inte lika imponerade. Kritiker talade om en orimlig dröm
om att leverera den kompletta förklaringen till en text som byggde på ett
mångförgrenat historiskt arv. En senare textedition av Lanson, hans utgåva
av Lamartines 

 

Méditations

 

 utlöste samma typ av negativa reaktioner. I bör-
jan av 1920-talet skulle Albert Thibaudet inleda en regelrätt ”querelle des
sources” i tidskriften 

 

La nouvelle revue française

 

, riktad mot en generation
av Lansons elever. 

Sina mest uppmärksammade insatser som praktisk universitetspedagog
gjorde Lanson genom sina seminarier med minutiöst noggrant förberedda
”explications de textes”. Här var emellertid syftet inte att ta i bruk kompa-
ratismens perspektiv, utan att ge en strikt fixerad tolkning av den enskilda,
utvalda texten. Textexplikationen är en ”genre essentiellement française”,
enligt en formulering av hans elev Gustave Cohen i ”Ceux que j’ai con-
nus”. Den hade i viss mån som förebild den typ av textförklaringar i den
klassiska retorikens tecken som tidigare förekommit som obligatoriska in-
slag vid studiet av latinska eller grekiska texter; ett annat mönster gav teo-
logernas exegetiska analyser av bibeltexter.

Lanson utgick i sin undervisning från avgränsade, smärre partier av tex-
ter, alltid på modersmålet. Basen för varje ”explication française” var
språklig, grammatikalisk. Först sedan ”le sens littéral” var avklarad gällde
det att belysa ”le sens littéraire”. I fokus kom då de psykologiska, filosofis-
ka eller idéhistoriska fakta som skulle underbygga den estetiska aspekten
och värderingen. De filologiska kommentarerna skulle reduceras till ett mi-
nimum, de litterära kommentarerna skulle meddelas i objektiv ton utan
övertalande retorik. Syftet var att nå fram till en klar och i möjligaste mån
entydig texttolkning, även om Lanson senare i sin verksamhet förefaller ha
blivit medveten om att en text kunde rymma motsägelser. 
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Själv har han tidigt som mönster hänvisat till Condillars 

 

L’art d’écrire

 

och till Voltaires Corneille-kommentar: han följer en linje från den franska
klassicismens tidsålder och ideal. Det skulle dröja årtionden innan en gene-
ration franska texttolkare, av den nya hermeneutiska skolan, bland dem
Paul Ricœur, skulle vara beredda att hävda mångtydighet ”la plurivocité”
som den litterära textens egenart och signum. Med Ricœurs ord i skriften

 

Le conflit des interpretations

 

 från 1969 ”Pour l’hermeneute c’est le texte
qui a un sens multiple”. Det är egentligen märkligt att Lanson, som var så
ivrig att lyssna till textens ekorum i en kör av röster ur det förflutna inte
också var beredd att stanna inför textens mångtydighet, dess ”plurivocité”.

I regelrätt form spreds Lansons metod för ”explication de texte” till an-
dra universitet genom utlandslektorerna i romanska språk; många av dem
hade varit Lansons direkta elever vid Sorbonne. Också utländska studenter
vid detta lärosäte fick tillfälle att närvara vid och delta i Lansons berömda
”explications critiques des auteurs français modernes” i sal G i Sorbonnes
huvudbyggnad på måndagar kl 4. Till deltagarna hörde från svenskt håll
den unge Fredrik Böök som 1911 och 1912 vistades vid franska universitet
för att studera den litteraturvetenskapliga undervisningen. I brev hem till
sin lärare Ewert Wrangel i maj 1912 berättar han: ”Arbetet på Sorbonne
och i École normale har varit utomordentligt lärorikt att följa, och jag mås-
te erkänna, att Lanson, som ju inte i första hand är imponerande, är en ut-
omordentlig undervisare. Vid seminarierna på Sorbonne behandlar en
student en dikt, ett kapitel ur en roman, en scen ur en komedi, men alltid ett
helt kort stycke, och vad som då presenteras av skarpsinnig och allsidig
textanalys är verkligen förbluffande – i främsta rummet Lansons kritik av
de framställda meningarna”. Inte alltid yttrade sig Böök lika favorabelt om
Lanson. I sin Böök-biografi citerar Svante Nordin ett beskt uttalande i ett
brev till Per Hallström, där det heter att Lanson på nära håll tycks ”helt
medelmåttig”. Det förefaller över huvud taget som om Böök inte var över-
väldigad av vad som bjöds vid Sorbonne.

Faktum är nämligen – som Nordin understrukit – att Böök under tiden i
Paris fick en viss förkärlek för de fransk-nationella, mot Sorbonne opposi-
tionella, kretsarna. Han träffade och togs om hand av Maurice Barrès, be-
sökte kampanjmöten för Action française, mötte Henri Massis och hörde
föreläsningar av både Jules Lemaître och Henri Bergson. Själv var han re-
dan på väg ett stycke bort från det positivistiska vetenskapsideal som i
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Frankrike representerades av Lanson och komparatisterna. Men den form
av ”närläsning” av litterära texter som han stiftade bekantskap med på Lan-
sons övningar har säkerligen satt spår i hans egen kommande verksamhet.

Själv hade Lanson genom sin litteraturhistoria och sitt övriga författar-
skap tidigt blivit känd och uppskattad i Sverige. Oscar Levertin nämner i
en artikel i 

 

Svenska Dagbladet

 

 8.9.1898 hans skildring av Boileau i serien

 

Les grands écrivains françaises

 

 som ”den bästa som finnes av den poetiska
lagstiftaren från l’ancien régime”. Ewert Wrangel har träffat Lanson vid
historikerkongressen i Paris och ger en sympatisk karakteristik av honom i
sin rapport därifrån i 

 

Historisk tidskrift

 

 år 1900. Wrangel införde i den för-
sta tryckta studiehandboken i sitt ämne i Lund Lansons

 

 Histoire de la

 

 

 

litté-
rature française

 

. Den kom att användas vid samtliga svenska och nordiska
universitet och högskolor.
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Kritiken mot Lanson och hans skola

 

Bland de många som Lanson hämtat impulser från var, som förut nämnts,
Gabriel Tarde, den tidigare filosofiprofessorn vid Collège de France med
boken 

 

Les lois d’imitations

 

. Lanson följer hans uppdelning av samhället – i
detta fall det litterära samhället – i ”répétiteurs” och ”nouveauteurs”.

I sin bok om imitationens lagar hade Tardes huvudintresse gällt det ord
som står i titeln; mindre utrymme och spekulation hade han ägnat åt det
komplementära begrepp som han kallat ”l’invention”, innovationen, ny-
skapelsen. Därmed hade han lämnat fältet fritt för den franske filosof som
år 1900 kom att efterträda honom som professor vid Collège de France,
Henri Bergson. Det var i stället denne, som i sina föreläsningar och skrifter,
bland annat i boken med titeln 

 

L’évolution créatrice

 

 (1907) kom att ut-
veckla sina idéer om nyskapelsens roll i den mänskliga kulturen. Hans in-
sats skulle komma att på ett avgörande sätt förändra de teoretiska
förutsättningarna inom flera humanvetenskaper, inte minst inom litteratur-
vetenskapen.

Redan i sitt arbete 

 

Essai sur les données immédiates de la conscience

 

från 1889

 

 

 

–

 

 

 

på svenska översatt under titeln

 

 

 

Tiden och den fria viljan

 

 (1912)
– går Bergson till angrepp mot den mekanistiska associationspsykologi,
som tror sig i rumstermer kunna fånga själslivets rörelser och egenart. Med
Bergsons ord: ”Ögonblicket är kommet att fråga, om själva den synpunkt
associationspsykologien intar, icke innebär en bristfällig uppfattning av ja-
get och medvetenhetstillståndens mångfald”. De psykiska atomer och ele-
ment som ”associationismen” antar är konstlade tankeprodukter.

Den mänskliga intelligensen – som Bergson förvisso inte föraktar – har
sin styrka i att fastställa alla skeenden som utspelas i rummets form; på den
bygger matematik och naturvetenskap. Men, hävdar han, då man inträder
på livets och medvetandets domän har man att vädja till ett sinne för det le-
vande, som står i motsättning mot det rena förnuftet, mot intelligensen.
Bergson kallar, som bekant, denna kunskapsförmåga intuition. I ett av sina
senare arbeten – översatt på svenska av Algot Ruhe 1913, under titeln 

 

Intu-
ition och intelligens

 

 – har Bergson i två satser med all pregnans formulerat
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motsättningen mellan intuitionens väg och analysens. ”

 

Intuition

 

 kallar man
det slags intellektuella sympati, genom vilken man försätter sig i det inre
av ett objekt för att där uppgå i det enastående och följaktligen outsägliga
det rymmer i sig. 

 

Analys

 

 däremot är den operation som hänför objektet till
redan bekanta element, d.v.s. till något gemensamt för detta föremål och
andra”.

Bergson har här formulerat en teori som fått konsekvenser både för sy-
nen på det konstnärliga skapandet och för synen på vetenskapandet. Hans
intuitionslära kom att användas som murbräcka mot den äldre, associa-
tionspsykologiska dogm, som i diktverket såg ett mekaniskt läggspel och
som tilltrodde litteraturforskaren att restlöst kunna förklara ett diktverk ge-
nom att hänföra det till ”redan bekanta element”.

När Bergson i sina olika skrifter går att belysa hur vi upplever ett konst-
verk, tar han gärna exempel från tonkonsten, från melodin som förflyter i
tiden. Också det litterära konstverket utspelas – antyder han – i tidens me-
dium. Här, som i tonkonsten, sker i upplevelsen en ömsesidig penetration
av delar och helhet. Gestaltpsykologin skulle senare formulera samma in-
sikt i orden: helheten föregår och föregriper delarna.

För den som vill tränga in i diktens eller romanens struktur är inte analy-
sens sönderdelande metod tillräcklig. För den fulla förståelsen fordras –
om man accepterar detta synsätt – en syntetisk, intuitiv blick. Uppfattat på
detta sätt blir det litterära konstverket inte en produkt, som kan expliceras
som summan av ett antal inflytelser, utan resultatet av en skapande akt.
Och – säger en av Bergsons elever – Pierre Audiat i en artikel med titeln 

 

La
critique littéraire devant la psychologie contemporaine

 

 i Journal de psyc-
hologie 1924: ”en akt kan inte rekonstitueras med hjälp av de materiella
element som ingår i den”. En akt kan heller inte identifieras med de ele-
ment, de verklighetsatomer som kataloglapparna, ”les fiches”, innehåller.

Det var hos Henri Bergson som rebellerna mot ”la nouvelle Sorbonne”
hämtade sin arsenal av argument, när de gick till storms mot den positivis-
tiska vetenskapsatmosfären. Samtidigt var det frågan om ett generations-
uppror mot hallstämplade auktoriteter, av samma slag som universiteten
både i Europa och USA upplevt så många under 1900-talets lopp.

Flertalet opponenter, som gick till attack mot 

 

la nouvelle Sorbonne

 

 till-
hörde dessutom den politiska gruppering som Charles Maurras 1899 gav
namnet 

 

La ligue de la patrie française

 

 och vars tidskrift hette 

 

L’Action



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

80

 

française. 

 

I sin innehållsrika bok 

 

La troisième république des lettres

 

 från
1983 har Antoine Compagnon över det kapitel där han behandlar kritiken
mot den nya Sorbonne-andan, satt som rubrik 

 

L’Action française contre la
Sorbonne

 

.
Medlemmarna var patrioter och rojalister. De klagade högljutt över det

nya, sekulariserade Sorbonne, som hotade att förstöra den nationella fran-
ska bildningen med rötter i 1600-talet och de klassiska språken. Sorbonne
hade blivit en härd för internationalisering och nivellering. Angreppen gäll-
de – för att använda de i debatten gängse nyckelorden – ”la germanisation
de la Sorbonne” och ”le fétischisme de la méthode historique”. I detta sam-
manhang kom de nya metoderna inom litteraturstudium och litteraturhisto-
ria hos Lanson, hans kolleger och elever i skottgluggen. En av dem som
häftigast och tidigast gick till attack mot Sorbonne, mot historikern Seigno-
bos, mot sociologen Durkheim och litteraturhistorikerna Lanson och hans
elev Gustave Rudler var Charles Péguy. Han hörde till dem som redan vid
École normale haft Bergson som lärare. Efter en oavslutad examen vid
Sorbonne, ägnade sig Péguy helt åt författarskap och journalistik. År 1900
startade han en egen tidskrift, utgiven var fjortonde dag, 

 

Cahiers de la
Quinzaine

 

. Under femton års tid blev tidskriften en samlingspunkt för den
unga intelligentian.

Själv var Péguy äkta fransk patriot, osvikligt fäst vid det gammaldags
agrara landområdet kring sin födelsestad, Orleans, med dess vingårdar;
Jeanne d’Arc blev huvudpersonen i hans största litterära verk. Bergsonia-
nismen ingick hos honom – som hos flera – en ohelig allians med nationa-
lismen. Det ger bakgrunden till hans både bistra och bittra kamp mot
auktoriteterna vid Sorbonne.

Redan i en tidig artikel i sin 

 

Cahier

 

 från oktober 1904 under titeln 

 

Zang-
will

 

 hade Péguy gjort processen kort mot Taine och hans metod i dennes
bok 

 

La Fontaine et ses fables

 

. Mot den ”diskursiva” metod som praktise-
rats av Taine och hans efterföljare ställer Péguy i Bergsons efterföljd den
”intuitiva”. ”Jag skall” – skriver han – ”en dag bevisa, att det är den intuiti-
va metoden som är mänsklig, klar och distinkt och så långt vi förmår, ve-
tenskaplig (’que c’est la méthode intuitive, qui est humaine, claire et
distincte autant que nous le pouvons, scientifique’).”

I sina artiklar i 

 

Cahier de la Quinzaine

 

 gav Péguy fängslande närbilder
av de fredagsföreläsningar som hölls på Collège de France av den från Sor-
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bonne utestängde Bergson. I andra artiklar skildrade han med grym vällust
i serien 

 

L’argent suite

 

 sina intryck av Lansons föreläsningar om fransk tea-
ter från tiden i École normale. Lanson visste allt om fransk teaterhistoria,
men var, hävdar Péguy, ur stånd att säga väsentligheter om verk som 

 

Le
Cid

 

 och 

 

Polyeucte

 

. Som en tidig nykritiker avant la lettre menar Péguy, att
den förstår le Cid bäst som befinner sig i nivå med texten – ”au ras de la
texte” – inte den som vet allt om dramats plats i teaterhistorien. Något vä-
sentligt undgår den historiker och litteraturhistoriker, vars förment veten-
skapliga metod är ”la méthode de l’épuisement indéfini du détail
historique”. Det är med orätt som humanisterna har övertagit metod och
begrepp från naturvetenskaperna.

Péguys kamp mot ”cette terreur que la Sorbonne a actuellement de tout
ce qui est la pensée” upptog honom främst åren 1911–13. I ett av häftena i
sin 

 

Cahier

 

 flätade han in en hyllning till en medkämpe i samma strid, pseu-
donymen ”Agathon”. Dennes namn stod på omslaget till den på sin tid be-
römda och beryktade stridsskriften 

 

L’ésprit de la nouvelle Sorbonne

 

. 

 

La
crise du culture classique. La crise du français

 

 från 1911. Bakom namnet
Agathon dolde sig två författare. Den ene var Alfred de Tarde, f.ö. son till
den tidigare nämnde sociologiprofessorn Alfred de Tarde. Den andre var
Henri Massis, en av de tongivande i l’Action française. Både mot positivis-
men och mot kosmopolitismen, två grunddrag i den nya Sorbonne-andan,
vände sig den nya ideologins män.

Typiskt för det nya Sorbonne är, enligt Agathon, metodterrorn, ”son
tourment de la méthode”. I flera av bokens kapitel är Lanson den direkta
måltavlan. Han får stå som representant för positivismens segertåg, behärs-
kad av tvångsföreställningen att naturvetenskaplig metod skall gälla också
inom humaniora. Den personliga tolkningen av författarna och idéanalysen
har – heter det – fått lämna plats åt filologiska kommentarer, åt exegesen, åt
källstudiet, kronologien och etablerandet av texternas inbördes beroende
(”la filiation des textes”). Varje personlig fundering, varje intuition ”chaque
intuition”, är förbjuden som suspekt eller riskabel. Alla litterära texter un-
derordnas historien; varje tolkning av innehållet skall ta formen av en ”ex-
plication historique”. Det vetenskapliga arbetet får därmed till effekt att
avlägsna oss från texterna; Lansons bibliografiska passion har riskerat att
tillintetgöra litteraturen. Men den vetenskapliga metoden kan varken ersät-
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ta intelligens eller begåvning. Och några ”lagar” för litteraturens utveck-
ling har Lanson inte upptäckt.

För att visa hur orimliga Lansons vetenskapliga strävanden är, hänvisar
Agathon till hans edition av Voltaires 

 

Lettres philosophiques

 

, där Lanson
förklarat att idealet skulle varit att för varje fras redovisa vad som satt Vol-
taires tankegång eller fantasi i rörelse. Men Lanson hade själv tvingats er-
känna att för en sådan uppgift skulle krävas ett människoliv och 20
volymer noter till en enda textvolym. När det gäller resonemang om ”influ-
enser” har Agathon flera invändningar. Påverkningar kommer, skriver han,
givetvis inte bara från vad en författare läst, från hans bibliotek. De kan li-
kaväl komma från samtal, från aktualiteter, genom tillfälliga kontakter.
Likheter mellan två texter kan ofta konstateras, men, frågar Agathon, med
vilken grad av säkerhet kan forskaren avgöra, om en likhet har sin grund i
ett beroende? En helt ny idé eller tankegång innehåller alltid ett moment av
oförutsägbarhet ”un caractère imprévisible”.

Lansons elev Gustave Rudler hade år 1909 skrivit sin avhandling 

 

La jeu-
nesse de Benjamin Constant. Le disciple du XVIII

 

e

 

 siècle

 

. Men, frågar
Agathon: kommer han då aldrig fram till sin författares mogna år? Vad
Agathon här sätter fingret på är en egenhet i ämnesvalet hos forskarna med
komparativ metodik: de föredrar – och det kom att gälla också de svenska
efterföljarna – att utforska begynnelsen av ett författarskap, de ungdomliga
stilövningarna, då diktarna ännu följer föregångarna tätt i spåren, innan de
funnit sin egen författaridentitet. På bekostnad av den skenbara perfektio-
nismen prisar Agathon ”les ouvrages admirables, le goût classique” hos
forskare av en äldre tradition: Gaston Paris och Joseph Bédier. Det finns,
klagar de två författarna till stridsskriften, ingen filosof värd namnet vid
Sorbonne. Monsieur Bergson undervisar vid Collège de France. Han har
väckt till liv en filosofins renässans. Men när han vid två tillfällen på 1890-
talet sökte professur vid Sorbonne, blev han ratad och fick ingen fast ställ-
ning där.

Senare har den ene av pamflettens författare, Henri Massis, i sin memo-
arbok 

 

Evocations

 

, givit levande minnesbilder av Bergson som föreläsare i
katedern. En ny värld öppnade sig för auditoriet, för både äldre och yngre
lyssnare, många av dem diktare och konstnärer. Efter en strikt filosofisk ut-
läggning av sina tankar övergick han till en sorts vision, där han i mer och
mer precisa bilder fick lyssnarna att följa tankarnas inre växt. Han talade
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om ”personligheten” med sin en smula sjungande röst. Personligheten, vårt
jag, består av vårt förflutna och vårt närvarande, men är framför allt en an-
tecipation av framtiden.

Till dessa tändande tankar lyssnade inte bara en ung fransk generation
men också utländska författare och forskare. En av dem var den unge T.S.
Eliot, som kom att röra sig också i kretsen kring Henri Massis. I den svens-
ka falangen av auditoriet ingick både John Landquist, Sigfrid Siwertz och
Anders Österling. Hit hörde under sina Parisvistelser 1911 och 1912 också
den unge Fredrik Böök. 

Den mot Sorbonne kritiska skriften av Agathon, där Bergson åberopa-
des, ledde till en häftig debatt i franska tidningar och tidskrifter. Ett antal
Sorbonneprofessorer tog till orda i egen sak. Professorn i grekiska, Alfred
Croiset, dekanus vid filosofiska fakulteten, förkunnade med udd mot den
nya filosofin: ”La Sorbonne est rationaliste, messieurs”.

Ett år efter Agathons stridsskrift utgav Pierre Lasserre en liknande pam-
flett kallad 

 

La doctrine officielle de l’université

 

. Lasserres skrift har starka-
re nationalistiska, antityska undertoner; själv kom Lasserre liksom Henri
Massis att ansluta sig till L’action française.

Lasserre hade doktorerat vid Sorbonne år 1908 med en avhandling kal-
lad 

 

Le romantisme français

 

. Tendensen var antirousseauansk och antirevo-
lutionär. Av auktoriteterna vid Sorbonne fick han veta, att boken var renons
på modernitet, och att han själv saknade det sinne för relativism som kräv-
des av en historiker som syftade att ge en objektiv bild av det förflutna.
Också i stridsskriften mot den officiella universitetsdoktrinen försvarar
Lasserre den klassiska franska kulturens sak. Han vänder sig mot de nya,
från Tyskland importerade idealen och formerna, ett barbarernas pedanteri.
Han utpekar med namns nämnande de för universitetsreformen skyldiga:
Seignobos, Durkheim och Lanson.

Liksom Agathon förebrår Lasserre Lanson för att ur litteraturstudiet vilja
eliminera allt subjektivt. Litteraturhistorien skall, enligt Lanson, inte ha till
främsta uppgift att sätta de litterära verken i relation till oss nutida läsare,
våra ideal och vår smak, utan att upptäcka vad deras författare ville säga
sin tid och vad den första publiken fann i dem. Denna historism kräver en
mängd forskningar kring verken ”autour des œuvres” kring deras historiska
men förgängliga roll.
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Materialsamlandet blir en huvudsak, ty själva materialet är vetenskap-
ligt, ”scientifique”. Hos Lansons elever och samtida finner Lasserre hur
faktasamlandet urartat. Lansons favoritlärjunge, Daniel Mornet, har i sin
bok om naturkänslan från Rousseau till Bernardin St. Pierre samlat ett
överväldigande stoff. På 460 sidor citerar han över ett tusen namn på per-
soner, 766 ortnamn och lika många specialstudier. Allt sker för att föra upp
litteraturhistorien till vetenskaplighetens nivå. Enligt Mornets egna ord var
den gängse litteraturhistorien mindre avancerad än naturvetenskapen på
1700-talet, då ännu de ockulta krafterna tillmättes en roll.

Andra exempel på historismens perspektivlösa faktasamlande hämtar
Lasserre från den vid Sorbonnes fakultet då nyutnämnde professorn i 

 

litté-
rature française comparée

 

, Fernand Baldensperger. Lasserre riktar kritik
mot hans 

 

Etudes d’histoire littéraire

 

 och slår ned på samme författares ar-
bete från 1904, 

 

Goethe en France

 

, 

 

Etudes de littérature comparée

 

. På dess
383 sidor möter inte mindre än 644 namn. Flertalet namn är, försäkrar Las-
serre, likgiltiga eller betydelselösa. Allt för stor uppmärksamhet ägnas åt
Goethereceptionen i Frankrike 

 

efter

 

 hans egentliga berömmelses tid. Da-
gens litteraturhistoriker tror sig ha gjort till fyllest, när de förvandlat allt de
lagt beslag på till kartotekkort –

 

 des fiches

 

. Tillvägagångssättet innebär en
fragmentets revolt mot helheten. Det betyder också att det estetiska per-
spektivet på de litterära verken undanträngts genom att mängder av andra-
och tredjerangsförfattare fått orimlig uppmärksamhet och utrymme.

Mot den nuvarande Sorbonneprofessorn Gustave Lanson spelar Lasserre
ut den unge Lanson som på 1890-talet skrev sin 

 

Histoire de la littérature
française

 

. Där kunde han ännu i ett förord instämmande citera vad Descar-
tes sagt: att läsningen av böcker borde vara som en konversation med de
noblaste andarna ”les plus honnêtes des gens” i tidigare århundraden. Nu
däremot gäller för Lanson endast ”la méthode scientifique”. Statistik och
sifferexercis introduceras i humanvetenskaperna. Med matematisk metod
skall man studera prosarytmen hos Bossuet, Fenelon och Rousseau och till
sist upprätta en sorts logaritmtabell för hela den franska prosan. Lanson
pretenderar på att ta upp tävlan med professorn i matematisk astronomi,
Poincaré. 

Samtidigt riskerar man att ur litteraturen eliminera ”l’ésprit, la vie, l’uni-
té de la réalité”. Inte oväntat åberopar sig också Lasserre här på Bergson
och på hans intuitionsfilosofi. I kampen mot Bergson och hans förmenta
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antiintellektualism har Sorbonneprofessorerna som det osvikliga idealet
velat hävda Sorbonnes ”rationalism”. Men det var, påpekar Lasserre, först
då Sorbonnes kritiker åberopade Bergson, som man från Sorbonnes sida
”upptäckte” att Bergson skulle vara ”antiintellektualist”.

Charles Péguy, Agathon och Pierre Lasserre är bara tre i en kör av kritis-
ka röster mot Lanson och mot hans skola, ”le lansonisme”, fram till första
världskriget och 1920-talet. I samma kör instämmer René Benjamin i sin
bok från 1911 utgiven i ny omarbetad upplaga 1921, 

 

La farce de la Sorbon-
ne

 

. Han ger där elaka porträtt från universitetets korridorer och amfiteater.
Det oroar honom att i den 700-hövdade publiken i Lansons auditorium fin-
na så många utlänningar: engelsmän, tyskar, ryssar, rumäner, egyptier,
spanjorer, en kongolesisk negress och en persisk eunuck – också Benjamin
tillhörde den främlingsfientliga action française. I andra upplagan av sin
bok tog han tillfället i akt att ge hugg också åt Lansons elever: 1700-tals-
forskaren Daniel Mornet, och 1600-talsforskaren Gustave Michaut, hedrad
med namnet ”kartoteklapparnas kommissarie”.

Ungefär samtidigt som de nämnda kritikerna gick till storms mot Lanson
som representant för ett positivistiskt vetenskapsideal inleddes och pågick
den första metoddebatten i litteraturhistoria i Sverige. John Landquist
skred som den förste till verket i en anmälan i 

 

Dagens Nyheter

 

 6.8.1911 av
Anton Blancks doktorsavhandling om 

 

Diktens originalitet

 

, senare i revide-
rad form omtryckta i hans samling 

 

Essayer

 

 (1913). Han får där också an-
ledning att ta kritisk ställning till Joseph Textes bok om Rousseau och
1700-talets litterära kosmopolitism, den av Blanck beundrade och erkända
modellen för komparativ forskning. Fredrik Böök fortsatte den metodiska
debatten i boken 

 

Svenska studier

 

 från 1913, i ett antal artiklar i 

 

Svenska
Dagbladet

 

 och i facktidskriften 

 

Samlaren

 

. Både Landquist och Böök hän-
visar liksom de franska Lansonkritikerna i sin uppgörelse med den intellek-
tualiserade och deterministiska litteraturhistoriesynen till Henry Bergson
och hans intuitionslära. Att det fanns en viss likhet mellan debattläget i
Frankrike och Sverige observerades redan av initierade samtida. Den fin-
landssvenske litteraturhistorikern Gunnar Castrén gör själv sammanställ-
ningen, i sin recension av Bööks 

 

Svenska studier

 

. Lasserres insatser var
uppenbarligen kända av både Landquist och Böök.

Själv gick Lanson sällan i direkt svaromål mot kritikerna, även om man i
några av hans metodstudier i franska tidskrifter kan ana hans repliker. Han
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hade tidigt nog satt sig i sinnet att göra processen kort mot blivande ”vau-
devillistes, romanciers, poètes, critiques, journalistes et hommes du monde
sans profession” som kunde ha förirrat sig i Sorbonnes lärosalar. En svensk
erinrar sig Henrik Schücks ungefär samtida kamp mot ”estetflabbarna” i
Uppsala och Lund som hotat att invadera hans ämne.

Vid ett bekant tillfälle tog Lanson till sist till orda för att direkt försvara
sin metod och sina resultat. Året var 1920, man firade då 100-årsminnet av
Lamartines 

 

Méditations poétiques

 

. Fem år tidigare hade Lanson utgivit den
upplaga av detta verk, där han med skrupulös noggrannhet sökt fastställa
källor och inflytelser. I minne av den kritik som då mött honom skriver han
nu till sitt försvar: ”Utforskandet av källorna och influenserna, där varnan-
de kritiker bara velat se ett fåfängt arbete av pedanter som illvilligt använt
metoden för att förminska geniet, denna källforskning, utförd under 1800-
talet och mer aktivt och metodiskt under de senaste trettio-fyrtio åren, är
det bästa medel man funnit för att identifiera, definiera och värdera den
skapande originaliteten, dess kvalitet och kraft, ”de reconnaître, de définir,
d’évaluer, l’originalité créatrice, sa qualité, sa puissance”. Lanson fortsät-
ter: ”Les matériaux d’un œuvre ne sont pas le génie”. Men, hävdar han, ge-
nom att göra upp ett inventarium över materialet lyckas man vid den
fortsatta analysen isolera ett element som inte gått att härleda, ”un élement
irreductible”, och det är just detta som utgör nyheten i verket. Här tar alltså
Lanson en Bergsonsk fras i sin mun: ”L’originalité créatrice”. Men, trots
allt, den skapande originaliteten blir enligt den Lansonska reduktionistiska
metoden blott det som blir över när alla påverkningar katalogiserats, en
restpost. 

Oppositionen mot Lanson och hans skola skulle komma att fortsätta. I

 

La nouvelle Revue française

 

 stod den 1 november 1923 en artikel under
rubriken 

 

La Querelle des sources

 

. Författare till artikeln var Albert Thibau-
det. Han hade under unga år varit elev av Bergson vid Lycée Henri IV och
fortsatte universitetsstudier vid Sorbonne, som f.ö. förde honom till ett uni-
versitetslektorat i franska i Uppsala åren 1919–22. Som litteraturforskare
och kritiker hade Thibaudet 

 

La nouvelle Revue

 

 som sitt forum från 1911
fram till sin död 1936. I sin psykologiskt och filosofiskt orienterade kritik
har han infört vad en kritikhistoriker, D. Madelénat, kallat ”ce sens bergso-
nien à la création, de la spontanité vivante, de la singularité individuelle,
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qui s’oppose au réductionisme positiviste”. Under tjugotalet skrev han
böcker om bl.a. Charles Maurras, Maurice Barrès och om Bergson.

Hans inlägg 

 

La Querelle des sources

 

 har fått ge namnet åt en episod i
fransk kritikhistoria, som ägnas ett kapitel i Antoine Compagnons bok 

 

La
troisième République des lettres

 

. I sin mot komparatismen kritiska artikel
medger Thibaudet, att det finns fall då uppdagandet av en författares källor
kan vara av värde, som ”une méthode naturelle et utile”. Det gäller ett för-
fattarskap som Michel de Montaignes; han var en man som levde sitt liv
bland böcker. Thibaudet yttrar sig respektfullt – men en aning medlidsamt
– om Paul Villey som använt tjugo år av forskning för att klarlägga ur-
sprunget till Montaignes tankar och referenser i de olika delarna av hans

 

Essais

 

. I själva verket är Villeys avhandling 

 

Les Sources et l’Evolution: des
Essais de Montaigne

 

 från 1908 fortfarande huvudverket om den franske
1500-talsförfattarens förhållande till antika källor.

Men, hävdar Thibaudet, metoden är orimlig när en litteraturforskare nal-
kas nyare, rent skönlitterära verk. Exempel på missbruk av källforskning
hämtar han först från Gustave Lansons verkstad. Han hänvisar till serien

 

Collection des grandes œuvres

 

, där Lanson utgivit och kommenterat La-
martines 

 

Méditations

 

. Som ”källa” till sju versrader i Lamartines dikt 

 

L’i-
solement

 

 preciserar Lanson ett antal formuleringar hos följande fem för-
fattare: Pascal, Cicero, Platon, Rousseau, Louis Racine (alltså inte Jean)
samt Milton. Thibaudet betraktar detta – för att använda en nu aktuell term
– ”intertextuella” överbud som skräckexempel på vad ”la méthode dit lan-
sonisme” kunde leda till.

Sitt nästa exempel på litteraturhistorikernas felgrepp hämtar Thibaudet
från en artikel om Renans berömda 

 

Bön på Akropolis

 

. I ett septembernum-
mer av 

 

Revue de Paris

 

 hade en av Lansons elever, Jean Pommier, skrivit en
artikel betitlad 

 

Comment fut composé La Prière sur l’Acropole

 

. Här hade
han bland annat kunnat visa, att denna bön i själva verket var formulerad
och nedskriven – i Paris. Litteraturkritikern Paul Souday hade ryckt ut i 

 

Le
Temps

 

 och ironiserat över de skeva perspektiv som forskarna valt i stället
för att slå vakt om den innersta hemligheten i ett konstverk. ”On ne sait ja-
mais comment c’est fait”, skriver han och fortsätter: ”La critique créatrice
commence, où l’érudition finit”. Både med sin skeptiska attityd och med
sin ironi erinrar Thibaudet om – och erinrar sig själv – angreppen från
Agathons, Péguys och Lasserres dagar.
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Själv karakteriserar Thibaudet ”la querelle des sources” som ”un des in-
cidents des frontiers entre deux quartiers de nôtre petit monde; le quartier
des universitaires et celui des journalistes”. I den fortsatta debatten fick han
stöd både av litteraturkritikern Paul Souday och av religionspsykologen
Henri Brémond, forskare i och kännare av den franska mystikens historia.
Brémond var författare till en berömd bok, 

 

Poésie et prière

 

, som i sin tur
skulle ge också nordiska litteraturforskare, Hans Ruin i Finland och Anders
Wyller i Norge, argument, då de sökte finna diktens ursprung inte i påverk-
ningar och litterära associationer utan i lika djupa, underjordiska käll-
språng som den religiösa mystikens upplevelser. Över huvud bildar ”la
querelle des sources” i Frankrike en intressant parallell till den debatt som i
Sverige Heidenstam inledde med sitt akademital år 1921, där han ifrågasat-
te det som hos oss kallades ”påverkningsmetoden” i litteraturhistorien.
Med sin bakgrund i Uppsala, där han bl.a. föreläst om ”La critique contem-
poraine” samma höst som Heidenstam höll sitt akademital, är det sannolikt
att Thibaudet kände till vad den samtida svenska litteraturdebatten rörde
sig om.
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Den franska komparatismens segertåg

 

Om kritikerna utifrån mot Lanson och hans elever var både många och
högljudda, fick de knappast gehör inom Sorbonnes murar. Genom kraftig
moteld från några av de stora kanonerna vid universitetet slogs kritiken till-
baka. Samtidigt konsoliderades inom litteraturämnet vid Sorbonne den typ
av forskning, som uppfattade texter främst som historiska dokument. 

En ledande forskningsriktning blev komparatismen. Sammanhållningen
inom disciplinen och forskningstraditionen blev obruten under åtminstone
trettio år framåt. Den präglade män som Fernand Baldensperger, hans och
Lansons lärjungar, Daniel Mornet, Gustave Rudler, Paul Hazard och Paul
van Tieghem. Komparatisternas syn på litteraturämnet och deras metod-
krav blev vägledande för mycken litteraturhistorisk forskning som växte
fram inte bara i Frankrike utan även i andra länder i Europa, som de nordis-
ka, men också i USA.

Från strategiskt valda punkter – med Gustave Rudler verksam i Oxford,
Gustave Cohen i Belgien, Baldensperger som gästprofessor i USA – knöts
ett nät av förbindelser som för en tid framåt säkrade komparatismens seger-
tåg. Genom skickligt organisatoriskt arbete kunde den komparatistiska
skolbildningen överleva de båda världskrigen.

Vid en historikerkongress i Oslo 1928 gjorde Van Tieghem upp planerna
för en Commision international d’histoire littéraire moderne med represen-
tanter för mer än 25 nationer. Efter andra världskrigets slut bildades under
ledning av den dåvarande Sorbonneprofessorn Charles Dédeyan 

 

Associa-
tion internationale de littérature comparée

 

 som vart tredje år anordnar
komparatistkongresser, den första i Venedig 1955, den andra 1958 i Chapel
Hill, senare bl.a. i Utrecht, Fribourg, Belgrad, Bordeaux. På sina konfe-
rensprogram har de haft övergripande teman, där teoretiska grundfrågor
ofta kommit i centrum.

Till den nyinrättade professuren i littérature française comparée hade år
1910 den då ännu icke 40 år fyllda Fernand Baldensperger utnämnts. Han
kom närmast från Lyon, där han efterträtt Joseph Texte, på den tidigaste
franska komparatistprofessuren. Sin introduktionsföreläsning i Lyon hade
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Baldensperger givit den programmatiska titeln ”La littérature européenne”.
Vid Sorbonne kom han att verka fram till 1935; generationer av franska
och utländska forskare har där kunnat lyssna till hans föreläsningar, vars
ämne han i 

 

Le livret des étudiants

 

 brukade ange som ”Problèmes et métho-
des de la littérature comparée”.

Vid Sorbonne hade han disputerat år 1899 på avhandlingen om Gottfried
Keller; för sin thèse complementaire hade han valt Tiecks inflytande på
Oehlenschlägers 

 

Aladdin

 

. I det sammanhanget hade han, som tidigare
nämnts, tagit personlig kontakt i Köpenhamn med både Georg Brandes,
Valdemar Vedel och Vilhelm Andersen. Därmed inleddes hans nordiska
förbindelser, som han berättar närmare om i sin självbiografi: 

 

Une vie par-
mi d’autres

 

. Där citerar han brev både från franska och nordiska kolleger
och vänner, från Joseph Bédier, Henri Bergson, Maurice Barrès liksom från
Brandes och Nathan Söderblom.

År 1904 utgav han sin här redan flera gånger omtalade bok med titeln

 

Goethe en France

 

. Han skildrar i ett första kapitel den entusiasm med vil-
ken Werther hälsats i Frankrike. I ett andra följer han receptionen av lyri-
kern och dramatikern, författaren till Faust. Ett tredje avsnitt ägnas åt
romanförfattaren, naturvetenskapsmannen och filosofen; det avslutande
kapitlet tecknar den franska synen på ”la personalité de Goethe”. Senare
skulle Baldensperger i sina föreläsningar vid Sorbonne ta upp frågan om
relationen mellan Frankrike och Goethe ur motsatt perspektiv; den roll
Frankrike och franska författare spelade för Goethe.

Baldenspergers 

 

Goethe en France

 

 blev en modell för en rad kommande
undersökningar om en författares ”fortune littéraire” i ett främmande land
fram till Jean-Marie Carrés 

 

Goethe en Angleterre

 

 från 1920 och Marcel Ba-
taillons 

 

Erasme et Espagne

 

 (1937). Det är betecknande för bokens genom-
slagskraft att när en svensk forskare, Mats Rehn i Uppsala, skriver en
avhandling med titeln 

 

Jack London i Sverige

 

 år 1974 kan han i en fotnot
markera: ”Den komparatistiska skola, som jag närmast anknyter till – Bal-
densperger-Tieghem – studerar i allmänhet både författarens framgång på
bokmarknaden och litterära inflytande”. På en senare sida i boken summe-
rar han inriktningen av denna skolas verksamhet och konstaterar att Bal-
densperger ”studerar hela den litterära parnassen, inklusive de andra- och
tredjerangsförfattare, som eftervärlden glömt. Baldensperger hoppas där-
med kunna undvika den anakronism och felsyn, som följer av den gängse



 
Den franska komparatismens segertåg

 

91

 

uppfattningen av litteraturhistorien som mästerverkens kavalkad”. I sin
rättframma karakteristik har avhandlingsförfattaren – med hemort i det
Uppsala där komparatismen fick sitt starkaste fäste – antytt också några av
de problematiska effekterna av komparatismens metodologi, innebärande
att kvalitativa och estetiska aspekter på litteraturen riskerade att komma
bort.

I sin senare omfattande verksamhet har Baldensperger fortsatt i kompa-
ratismens spår. Han har skrivit ett antal uppsatser i tidskrifter med titlar
som 

 

Young et ses Nuits en France

 

, och en 

 

Esquisse d’une histoire de Sha-
kespeare en France

 

,

 

 

 

samlade i de fem banden 

 

Etudes de littérature compa-
rée

 

. För komparativ metod har han funnit användning också i arbeten om
Balzac och orientaliska inslag i hans författarskap, liksom i det stora arbe-
tet 

 

Le mouvement idées dans l’émigration française

 

 (1925). Han behandlar
här, kritiserar och reviderar, Brandes bild i första delen av 

 

Hovedstrøm-
ninger: Emigrantlitteraturen

 

.
I tidskrifter – 

 

Revue germanique, Revue critique

 

 och efter 1921 i 

 

Revue
de littérature comparée

 

 – har Baldensperger flitigt anmält arbeten från
främst tysk men också fransk, italiensk och någon gång nordisk litteratur-
och kulturhistoria. Sålunda har han recenserat viktiga verk av både Ernst
Robert Curtius, Friedrich Gundolf, Benedetto Croce och Erich Auerbach.

Ett principiellt intresse som visar Baldenspergers hemhörighet i en fak-
tapositivistisk tradition, har de sidor, där han i 

 

Revue germanique

 

 anmäler
Friedrich Gundolfs 

 

Shakespeare und der deutsche Geist

 

 (1911). Här fram-
förs i försynt men distinkt form invändningar mot hur Gundolf, en man re-
presenterande tysk Geistesgeschichte, hanterar den komparativa metoden.
”Interprétation plutôt que documentation” anmärker Baldensperger. Han
påpekar att Gundolf redan i företalet till sitt verk talar om ”plikten och rätt-
tigheten” att skilja mellan dött och levande i traditionen; kan man – frågar
recensenten – någonsin vara säker på att ett sådant urval är mer än proviso-
riskt? Han förnekar inte djupdimensionen i arbetet om Shakespeare i Tysk-
land, men noterar Gundolfs likgiltighet inför kronologiska fakta. Bara på
de första sidorna i sitt verk anger han några exakta årtal. Det finns en risk,
menar Baldensperger, att uppfatta en författare som ”une sorte de suprême
entité”, vars väsen det gäller att intuitivt uppfatta.

Även om Baldensperger ingenting hade till övers för den typ av antiposi-
tivism som han mötte hos tyska litteraturforskare stod han – som redan
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framgått – i nära förbindelse med Henri Bergson och tog otvivelaktigen
visst intryck av honom. I en bok från 1913 med titeln 

 

La littérature. Créa-
tion, Succès, Durée

 

 har han ägnat ett kapitel åt ”l’impulsion créatrice”; han
hade för övrigt själv framträtt som poet under täcknamnet Fernand Balden-
ne. Om den skapande impulsen skriver han: ”Encore reste-t-il le plus à fai-
re dans ce domaine, le plus mystérieux parce qu’il met en cause le secret
même des individualités.”

I ett kapitel i andra delen av boken 

 

La litterature

 

 talar han direkt om
Bergsons filosofi och kallar den ”la métaphysique la plus analogue aux dis-
positions sensibles et imaginatives de la poésie symboliste”. I samma ande-
drag karakteriserar han intuitionsläran som oförenlig med positivismen,
”repugne aux chaines rigoureuses du déterminisme positivitiviste, aux con-
structions intellectuelles qui figent l’évolution de la vie”. Andra uttalanden
av Baldensperger visar dock att han som litteraturhistoriker avfärdar Ed-
ward Youngs och romantikens tro på den sig själv skapande originaliteten.

Under och efter första världskriget får han anledning att uppträda som
försvarare av äktfranska traditioner, politiska och kulturella. År 1914 an-
mälde han sig till krigstjänst vid fronten. Men redan 1916 sändes han som
en halvt officiell emissarie för Frankrike till de nordiska länder som han
lärt känna förut. Han fann här anledning att verka både för Frankrikes och
för komparatismens sak och ta kontakt med ett antal nordiska litteraturfors-
kare, med Valdemar Vedel i Köpenhamn som han ju kände redan från sitt
första besök i Danmark, med Francis Bull i Oslo, med Henrik Schück, An-
ton Blanck och Martin Lamm i Uppsala. Med de två sist nämnda delade
han inte minst intresset för 1700-talet, den litterära kosmopolitismens år-
hundrade. Under sitt besök i Lund träffade han sannolikt samman med
Fredrik Böök, som han i brev erinrat om att de båda hade en beundrad vän
i Maurice Barrès.

Under efterkrigsepoken, präglad av en våg av ny vetenskaplig interna-
tionalism inom humaniora grundade Baldensperger tillsammans med Paul
Hazard år 1921 

 

Revue de littérature comparée

 

. I brevväxlingen med sin
svenske vän och kollega, Anton Blanck, berättar Baldensperger (7.2.1920)
om tidskriftens plan och syfte. Avsikten är att här koordinera insatser från
olika länder inom littérature comparée ”ce vaste domaine”. Frankrike har
redan under de senast gångna sex åren haft rollen av ”un connecting link” i
det internationella vetenskapssamhället och bör nu gå i täten.
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Som historisk bakgrund kan man erinra om de initiativ till internationellt
samarbete efter första världskriget som år 1919 ledde till skapandet av Na-
tionernas Förbund. De segrande ententemakternas dominans visade sig
både inom den maktpolitiska och kulturpolitiska sfären. De avspeglas ock-
så i direktivet att artiklarna i 

 

Revue de littérature comparée

 

 skall vara
skrivna på franska eller engelska. I praktiken har det betytt att bidrag med
bäring på tysk litteratur där hört till sällsyntheterna. Komparatismen i
fransk stöpning var och förblev länge ett av ententemakternas och entente-
vännernas forskare favoriserat vetenskapligt paradigm.

Baldensperger var angelägen att som medarbetare i tidskriften och till
sina bibliografiska företag knyta också nordiska litteraturforskare. Både
Francis Bull och Anton Blanck kom att publicera artiklar i de franska kom-
paratisternas revy. I en festskrift till Baldensperger år 1930 återfinns bidrag
från svenska, danska och norska litteraturhistoriker. Det är ett vittnesbörd
om att också den nordiska litteraturforskningen inrangerats i ett europeiskt
kontaktnät under komparatismens fana. Ödesåret 1938 skulle Baldensper-
ger tillsammans med Van Tieghem, Farinelli och Julius Petersen ta plats i
redaktionen av ett annat internationellt humanistiskt forum, den nygrunda-
de tidskriften 

 

Helicon

 

.
Sina sena år, efter pensionen från Sorbonne, tillbragte Baldensperger vid

universitet i USA, knuten bl.a. till Harvard. Han fick här uppleva hur en ge-
neration av forskare, bland dem René Wellek, gick till angrepp mot fransk
komparatism, dess metodprinciper, problemformuleringar och gränsdrag-
ningar.

Direkt elev av Baldensperger och senare kollega var Paul Hazard. I sin
självbiografi återger Baldensperger ett brev från 1902, där den unge Paul
Hazard, då elev vid École normale, tar kontakt i syfte att orientera om sina
kommande studier ”vers la littérature comparée”, och vill diskutera ett
ämne för sin kommande doktorsavhandling. Som lärare har Hazard tidiga-
re haft Lanson ”qui nous dirige excellement, mais qui n’est pas 

 

specialiste

 

en littérature comparée”. Hazard vänder sig därför till ”le successeur de
Monsieur Texte”.

Den avhandling som Hazard år 1910 lade fram vid Sorbonne hade titeln

 

La révolution française et les lettres italiennes

 

. Som professor vid Baldens-
pergers sida föreläste han under 1920-talet om italienskt inflytande på
fransk romantik, bl.a. om Lamartine. År 1920 blev han färdig med det brett
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upplagda arbetet 

 

La crise de la conscience européenne 1680–1720

 

, samti-
digt ett stycke idéhistoria och europeisk litteraturhistoria. Delvis skrivet
under andra världskrigets år är hans lika betydande verk: 

 

La pensée euro-
péenne de Montesquieu à Lessing

 

 – publicerat postumt 1946. Inte mindre
känd är han som medförfattare till seklets kanske förnämsta franska littera-
turhistoria, 

 

Histoire de la littérature française

 

, som brukar citeras under
dubbelnamnet Bédier-Hazard. 

I Hazards bok om 1700-talets idéklimat står självfallet engelskt och
franskt tankeliv i centrum. Men också de tyska insatserna uppmärksam-
mas, liksom upplysningstankarnas återspegling i Italien, Spanien och Por-
tugal. Med de nordiska ländernas språk och litteratur har han till skillnad
från Baldensperger inte haft någon närmare beröring: Holberg har han tyd-
ligen känt i fransk översättning. Linné har han haft anledning att nämna fle-
ra gånger, men har – enligt Lennart Breitholtz som skrivit en insiktsfull
essä om hans verk – i sammanhanget nöjt sig med att hänvisa till en sida i
Schücks 

 

Histoire de la littérature suédoise

 

 i Lucien Maurys översättning.
Som gästföreläsare i Uppsala och Stockholm på 1930-talet har han träffat
samman med Anton Blanck.

En grundförutsättning för Hazards verksamhet, liksom för Baldensper-
gers, var deras tro på den europeiska humanismen och dess roll i framtiden.
På sista sidan av sin bok om den europeiska humanistiska tanketraditionen
från Montesquieu till Lessing talar han om Europa som ett projekt, som
”une pensée qui ne se contente jamais”. Och han tillägger: ”Sa soif inext-
inguible de vérité: telle est, dans sa misère, sa grandeur; c’est en cela qu’el-
le personifie, plus que tout autre continent, la condition humaine”.

Elev till Brunetière och Baldensperger var Paul Van Tieghem, i sin
forskning främst inriktad mot 1700-talet. I ett brev till Anton Blanck
8.9.1916, då Baldensperger förberedde sitt besök i Uppsala, omtalar han att
hans elev nyss avslutat sin doktorsavhandling 

 

Ossian et l’ossianisme en
France

 

. Fördröjd i tryckningen under första världskriget utkom boken först
1918; Tieghem skickade den då till Blanck, beklagande i ett senare brev
(21.4.1919) att han inte när han skrev sin bok ännu kände Blancks doktors-
avhandling, där Macphersons bilder av nordiska hjältar och geografiska lo-
kaler spelar en så viktig roll. I sin tur skulle Tieghems avhandling bli
vederbörligen citerad av den Martin Lamm som 1918–20 publicerade de
två volymerna av 

 

Upplysningstidens romantik

 

.
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Van Tieghem fungerade som en trogen vapendragare för la littérature
comparée. Liksom Baldensperger behärskade han de nordiska språken och
var ivrig att odla de fransk-nordiska kontakterna. Också han hade börjat
med att i ett brev introducera sig för Georg Brandes, och han fortsatte med
brevväxling med Valdemar Vedel, Anton Blanck, Martin Lamm, Fredrik
Vetterlund och Francis Bull. Han svarade vid den internationella historiker-
kongressen i Oslo 1928 för sektionen Histoire des sciences et des lettres.
Han stod som initiativtagare till den festskrift till Baldensperger 1930, där
många distingerade bidragsgivare, också nordiska komparatister, slöt upp i
hyllningen. 

Tieghem skickade flera bidrag till den nordiska litteraturhistoriska tid-
skriften 

 

Edda

 

 och recenserade själv i franska publikationer verk av sina
nordiska kolleger. Som ”chargé d’un conférence complémentaire de littéra-
ture comparée” vid Sorbonne hade han i sitt flerspråkiga auditorium också
yngre nordiska forskare. Sina omfattande studier av europeiskt 1700-tal
samlade han i fem volymer under titeln 

 

Le préromantisme

 

, där han kom att
röra sig på samma mark som sina närmaste nordiska kolleger. 

Metodfrågor upptog honom från unga år livligt. Som ett försök till kon-
solidering av den jämförande litteraturhistoriens ställning inom fransk och
europeisk vetenskap kan man betrakta den handbok som Paul Van Tieghem
utgav under titeln 

 

La littérature comparée

 

. Boken kom i sin första edition
ut år 1931 i Collection Armand Collin och har upplevt flera nya upplagor.
Det är den första av den franska komparatismens metodhandböcker och
översikter som skulle följas av så många: av Jean-Marie Carré, Marius-
François Guyard och av Pichois-Rousseau. Tieghem presenterar pedago-
giskt metoder, resultat och problem. Han inleder med en historik, fortsätter
med ett kapitel om nuläget och avslutar med en skiss av en tänkt vidareut-
veckling av den komparativa litteraturhistorien i riktning mot ”littérature
génerale”.

De rent teoretiska resonemangen är få och föga djupgående. I ett avsnitt
om det för den komparativa litteraturhistorien grundläggande begreppet
”influens” medger Tieghem att ”påverkningar” kan förekomma även mel-
lan författare tillhörande samma språkområde. Pascal har obestridligen lärt
av Montaigne, Paul Valéry av Mallarmé. Men, hävdar Tieghem, mellan
författare tillhörande samma nationallitteratur är sådana påverkningar föga
fruktbara (”pas très féconde”). Antingen har en sådan ”influens” bara haft
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som effekt att väcka till liv redan slumrande anlag hos den påverkade för-
fattaren eller också har den som resultat en slavisk imitation som utesluter
varje spår av nyskapande eller originalitet. För Tieghem är detta något av
en apriorisk (men givetvis obevisbar) förutsättning. Och med hans egna
ord: ”On doit réserver ce nom (influence) aux caractères que l’œuvre d’un
écrivain doît au contact de l’œuvre de tel ou tel écrivain étranger”. Studiet
av influenser kräver specifika metodiska grepp. Om ”sources intermédiai-
res”, om litterära spridningsvägar, om ”l’émmetteur”, ”récepteur” och
”transmetteur” talas i olika avsnitt i boken.

Mera i förbigående tar Tieghem i sin bok upp ett återkommande problem
inom jämförande forskning. Hur skall man förklara slående likheter mellan
litterära verk, där ingen direkt påverkan förelegat? Denna kardinalfråga –
gällande med Tieghems terminologi ”similitudes sans influences” – disku-
terar han med utgångspunkt från några författares och forskares utsagor.
Han citerar Lemaître som i en artikel från 1895 hade skrivit att denne Ib-
sen, ”varom det nu talas så mycket”, egentligen inte är originell: alla hans
sociala och moraliska idéer finns redan hos George Sand. Till detta påpe-
kande hade Georg Brandes, nära personligt förtrogen med Ibsen och hans
bakgrund, invänt att Ibsen aldrig hade läst George Sand. Tieghem konklu-
derar att de två uppenbarligen har öst ur samma källor, och att den ene inte
står i någon skuld till den andra. Ett annat exempel hämtas från Daudet,
som ansetts imitera Dickens. Själv förnekade Daudet att han läst något av
den engelska romanförfattarens verk. Inte heller här är det alltså, enligt
Tieghem, tal om ”influence” utan om författare och verk som befinner sig
inom en och samma litterära strömning (”courant commun”). Det är exakt
samma frågeställning, som i Sverige ledde till en omfattande debatt efter
Heidenstams akademital år 1921, en diskussion som både Tieghem och
Baldensperger följde med visst intresse.

Med alltför lätt hand berör Tieghem översättningsfrågor och andra pro-
blem av språklig art som hänger samman med litterär kommunikation över
språkgränser – ett problemområde som några årtionden senare George
Steiner skulle ägna subtilare utredningar. Tieghem utgår – återigen aprio-
riskt – från en uppfattning som han citerar från Longfellow: att det bästa
hos en författare 

 

inte

 

 är det nationellt specifika utan det universella, och att
det följaktligen går att överföra till ett nytt språkligt medium. I gengäld
framhåller han att den som vill uppträda som forskare inom littérature com-
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parée därför måste ha perfekt kunskap i minst tre europeiska huvudspråk;
själv sticker han inte under stol med att han menar sig kunna behärska inte
mindre än sju.

I sin diskussion om dittills vunna resultat inom forskningsområde kon-
staterar han, med viss besvikelse, att flertalet franska litteraturhistoriker fö-
redragit att studera ”binära” relationer, litterära förbindelser mellan tvenne
länder. Baldensperger hade visat vägen med sitt arbete 

 

Goethe en France

 

.
Sådana undersökningar utgör emellertid, för Tieghems sätt att se, bara en
snäv utvidgning av den nationella litteraturhistorien. Med Brunetière krä-
ver han, att de olika ländernas litteraturhistoria skall underordnas under en
”histoire générale de la littérature de l’Europe”.

Ett försök i den riktningen hade han själv gjort med sin genrehistoriska
översikt: 

 

Précis d’histoire littéraire de l’Europe

 

 (1925). Den är disponerad
inte efter författare och författarskap utan efter genrer. Därigenom kan han
lyckas smuggla in titlar och notiser också ur de mindre och perifera länder-
nas litteraturer. Ett bekymmer blir i gengäld att Shakespeare får nöja sig
med två sidor. Anton Blanck anmälde boken i 

 

Göteborgs Handels- och Sjö-
fartstidning

 

, när den kommit ut. Han verkade också för att boken skulle pu-
bliceras också i svensk översättning och skrev själv där ett förord.

Själv menade sig Tieghem ha funnit ansatser till en typ av ”littérature
générale” i handböcker från de neutrala länderna i Europa, där det nationel-
la självhävdelsebehovet under förkrigsår och efterkrigstid varit mindre
markerat. Särskilt har han Norden i tankarna; med flera skandinaviska litte-
raturforskare stod han också i personlig korrespondens. På en och samma
sida i sin metodhandbok 

 

La littérature comparée

 

 nämner han tre samtida
nordiska komparatister och deras arbeten: Anton Blanck med 

 

Den nordiska
renässansen

 

, Martin Lamm med 

 

Upplysningstidens romantik

 

 och Jens
Kruuse med 

 

Det følsomme Drama

 

. I dessa verk, liksom i Paul Hazards 

 

La
crise de la conscience européenne

 

, finner han en sympatisk utvidgning av
komparatismens perspektiv mot en europeisk totalvy. På en senare sida i
boken fäster han uppmärksamheten vid några arbeten i ”allmän” litteratur-
historia som skrivits i de nordiska länderna: Clausen med sin 

 

Illustreret
Verdenslitteraturhistorie

 

, Niels Møller med sin 

 

Verdenslitteraturen

 

 och
Henrik Schück med sin 

 

Allmänna litteraturhistoria

 

. Han nämner vidare

 

Bonniers allmänna litteraturhistoria

 

, där Sylwan och Böök svarar för den
moderna tiden, och han omtalar Sylwan-Bings ”essay de synthèse”, skapad



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

98

 

i svensk-norskt samarbete. Men inte heller i något av dessa verk finner han
förverkligad den plan av ”véritable histoire littéraire internationale” som
han vill se disponerad efter genrer och strömningar snarare än efter länder
och författare.

I slutkapitlet av sin metodbok placerar han denna drömda ”littérature gé-
nerale” mot ideologisk bakgrund. Den motsvarar de strävanden i riktning
mot mellanfolklig förståelse som var starka i de forna ententeländerna un-
der mellankrigstiden. Tieghem argumenterar vältaligt för att en kompara-
tism av denna art inte skall leda till ett perspektiv som utesluter eller
reducerar betydelsen av de specifika nationella litteraturinsatserna eller den
nationella egenarten. Den borde i stället föra till ökad förståelse av vad var-
je land bidragit med ”de sentiments, d’idées, d’expressions au patrimonie
commun de l’humanité pensante”. Med så mycket större oro noterar Tieg-
hem det motstånd som komparatismen och dess underliggande universella
ideologi mött både från nationalister i Frankrike och från forskare knutna
till de nya nationalistiska rörelserna i Mussolinis Italien och i Hitlers Tysk-
land.

Ett faktum som Tieghem är medveten om men helst vill skyla över är att
det redan hos hans lärare Baldensperger fanns ett starkt francocentristiskt
inslag i hans forskningsperspektiv. De internationella litterära relationer
som i första hand intresserade honom – liksom Lanson – och de forskare
som skolats vid de franska universiteten, gällde inflytandet av 

 

franska

 

 för-
fattare utomlands eller mottagande i 

 

Frankrike

 

 av verk på främmande
språk. Också i de metodhandböcker som följde efter Tieghems, av J.M.
Carré och M.F. Guyard dominerar det francocentriska perspektivet liksom i
den långa raden av Sorbonneavhandlingar. Varje fransk författare ansågs
böra ha en ”fortune littéraire” i varje rimligt främmande land. Följaktligen
kunde Guyard i sin handbok 

 

La littérature comparée

 

 (1951) göra upp en
lista, där han utstakade de influenssfärer som från fransk utgångspunkt
ännu kunde anses återstå att utforska. Metodboken gör alla frågeställningar
(i viss mån också svaren) förutsägbara. 

När Tieghem publicerat sin metodbok var han av naturliga skäl nyfiken
på hur den mottagits i det Sverige som han gärna ville räkna som ett av den
franska komparatismens lydländer. I ett brev till Anton Blanck skrev han i
ett brev i december 1932: ”Connaissez-vous des gens qui ont lu ma petite

 

Littérature comparée

 

?” Blancks svarsbrev är såvitt bekant inte bevarade.
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Men Blanck kan tänkas ha upplyst honom om en artikel i 

 

Samlaren

 

 för år
1932, där hans bok är nämnd av Harald Elovson i en artikel om Thorilds

 

Passionerna

 

. På tal om möjliga förlagor och utländska paralleller till Tho-
rilds ”namedropping” i nämnda dikt anknyter artikelförfattaren till ”vad
Tieghem i en nyligen utkommen skrift kallat ’similitudes sans contacts’”.
Själv hade Elovson tidigt intresserat sig för den komparativa metoden. Han
var också en av de nordiska litteraturstuderande som i unga år sökt sig till
Tieghems kateder i Paris.

I själva verket har större delen av den komparativa forskning som sett
dagen i Sverige alltifrån 1910-talet följt de i Frankrike utformade förebil-
derna och modellerna. Jämsides därmed har också impulser från den mer
kulturfilosofiskt orienterade traditionen inom tysk jämförande litteratur-
forskning

 

 

 

nått

 

 

 

hit,

 

 

 

framför

 

 

 

allt

 

 

 

inom områdena idéhistoria och motivhistoria.
Men om de komparativa vetenskapsgrenarna inom ämnet inte för närva-

rande tycks utöva någon dragningskraft på yngre forskargenerationer beror
det inte bara på det begränsade utrymme som ägnas de främmande språken
i gymnasieskolorna. Det har framför allt att göra med de teoridiskussioner
som ifrågasatt och ryckt undan grunden för den äldre komparatismens en
gång stolta byggnad.
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Metodstriden och metaforerna

 

Frankrike är det land i Europa, där komparatismen har haft och ännu har
sin starkaste förankring. Professurer i 

 

littérature comparée

 

 finns vid Sor-
bonne sedan 1910, i Strasbourg från 1918, vid Collège de France i Paris
från 1925, i Lille sedan 1930 och ytterligare vid ett antal lärosäten. Vid Pa-
risuniversitetet inrättades år 1930 som ett internationellt forsknings- och
undervisningscentrum L’institut de littératures modernes comparées.

De revoltstämningar som piskades upp kring 1968 riktades mot huma-
nismens ”ancien régime” med dess traditioner från Descartes och 1700-ta-
lets upplysningsprojekt. Vad som på revoltörernas nyspråk kallades den
”logocentriska” historiesynen avfärdades som västerländsk metafysik, in-
byggd i det kapitalistiska systemet. I skottgluggen kom då också den fran-
ska komparatismens program, betraktat som en del av det föråldrade
positivistiska traditionsarvet. Projektet att utforska relationer mellan de oli-
ka nationallitteraturerna och influenser från Frankrike till det övriga Euro-
pa avslöjades som förklädd kulturell imperiepolitik präglad av national-
staternas inbördes konkurrens.

Till dem som stod på barrikaderna i Paris på 60-talet hörde både Julia
Kristeva, expatrierad från det av Sovjetunionen dominerade Bulgarien, och
Roland Barthes. Det var Julia Kristeva som i en bekant tidskriftsartikel år
1966 lanserade begreppet ”intertextualitet”. Hon tog sin utgångspunkt hos
den i Europa ännu föga kände ryske litteraturhistorikern Michail Bachtin.
Han hade i sin Dostojevskijbok avslöjat textens ”dialogiska” karaktär, och
hävdade att författarens stämma låter sig uppfattas bara som integrerad i en
kör av röster. Eller, med Julia Kristevas egen omskrivning: ”varje text är
uppbyggd som en mosaik av citat, varje text har i sig absorberat och trans-
formerat en annan”. I en senare artikel, översatt under titeln 

 

Revolution and
Poetic Language

 

 (1984), har Kristeva indignerad vänt sig mot misstaget att
uppfatta hennes nyfunna term, intertextualitet, ”in the banal sense of ’study
of sources’”. I studiet av influenser och förebilder misstänker hon strävan
efter en kulturell hegemoni, ett nationalistiskt övergrepp. Eller, som Susan
Stanford Friedman uttryckt det i en studie kallad 

 

Weavings: Intertextuality
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and the (Re)birth of the Author

 

 (1991): ”Begreppet intertextualitet föddes
ur ett antikolonialt motstånd mot det av den (hierarkiska) hegemonitanken
genomsyrade begreppet influens”.

Det hör till historiens ironier, att Julia Kristeva, i ett resonemang om tex-
ter i Lautréamonts 

 

Poésies

 

, själv hamnat i den genetiska fällan. Det är Jo-
nathan Culler som i sin bok 

 

The Pursuit of Signs

 

 (1981) observerat detta
för intertextualitetsbegreppets konstruktör fatala fall av vad som kunde kal-
las ”the influential Fallacy”. När Julia Kristeva i ett par tidskriftsartiklar
kommenterar ”intertextualiteten” hos Lautréamont finner hon nämligen
otvetydiga anknytningar till bestämda passager hos Pascal, hos Vauvenar-
gues och hos La Rochefoucauld. Hon understryker rentav vikten av att ta
reda på i vilken edition som Lautréamont läst sina föregångare, eftersom de
olika upplagornas text skiljer sig på flera punkter. Det visar sig alltså svårt
för Julia Kristeva själv att bibehålla begreppet intertextualitet som en ren-
odlad receptionsestetisk kategori så som hon från början avsett, som be-
teckning för hela den korpus av texter som 

 

läsaren

 

 har i minnet eller
bakhuvudet, då hon/han tar befattning med en text.

Mångtydigheten i intertextualitetsbegreppet har närmare belysts av Gö-
ran Hermerén i flera studier, senast i arbetet 

 

Art, Reason and Tradition

 

 med
undertiteln 

 

On the Role of Rationality in Interpretation and Explanation of
Works of Art

 

 (1991). Hermerén som kommer från den analytiska filosofiens
håll, granskar teoribildningen hos Julia Kristeva, Jonathan Culler, Michael
Riffaterre och Gérard Genette. Han kan visa att termen intertextualitet
långtifrån alltid används på ett entydigt sätt av de olika auktorerna och auk-
toriteterna; Kristeva har för övrigt själv velat ersätta den med ordet 

 

trans-
position

 

.
Oavsett vilken tolkning man föredrar av det flertydiga begreppet inter-

textualitet – inte minst i USA har det ofta kommit att användas som syno-
nym till influens – har den nypräglade termen visat sig fruktbar. Den har –
för att citera Anders Palms formulering – bidragit att på nytt skärpa insik-
ten att all förståelse och tolkning av litterära texter, att ”all litteraturupple-
velse är i någon mån 

 

av komparativ art

 

”.
Mot den franska komparatismens synsätt och ideologi vände sig liksom

Julia Kristeva också Roland Barthes i sin berömda artikel från 1968 

 

Le
mort d’auteur

 

. Författargestalten vill Barthes reducera till en konstruktion
av humanism, individualism och kapitalism. Av författaren blir en ”scrip-
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tor” lika anonym som det textmaterial av vilket hans text formas. Intertext
är ett viktigt begrepp också för Barthes. I sin bok 

 

S/Z

 

 skriver han: ”Det som
vi kallar intertext lyder under en enda lag, lagen om återanvändande i all
oändlighet”. I 

 

Encyclopedia universalis

 

 har Barthes med skärpa markerat
sin frontställning mot komparatismens textsyn, när han slår fast att inter-
texten inte låter sig reduceras till en fråga om källor eller influenser. Med
hans egen formulering: ”L’intertexte, condition de tout texte, qu’el qu’il
soit, ne se réduit pas à un problème de sources ou d’influence; l’intertext
est un champ général, de formules anonymes, dont l’origine est rarement
répérable, de citations inconscientes, donnés sans guillements”. Medan
komparatisterna hade sökt ursprunget till en text i anknytningar, öppna el-
ler dolda allusioner till kända litterära verk, lägger alltså Barthes all tonvikt
vid de anonyma, ”inte spårmärkta isotoperna”. Och redan i 

 

S/Z

 

 hade han
hävdat, att textens 

 

enhet

 

 finns inte i dess ursprung utan i dess slutmål, hos
den i princip anonyme läsaren, som håller samman nätverket av tankefrag-
ment, allmänföreställningar, textkoder och klichéer.

Till de metaforer som poststrukturalisterna ofta återkommer till i sina re-
sonemang om textrelationer hör bilden av en 

 

palimpsest

 

. I sin ursprungliga,
bokstavliga mening begagnas detta ord om handskrifter från antik eller
medeltid som återanvänts sedan den ursprungliga skriften skrapats bort;
med hjälp av lämpliga kemikalier har det sedan varit möjligt att bringa den
äldsta underliggande skriften i dagen.

Bilden av en palimpsest har redan tidigt använts av kritiker, som velat
åskådliggöra den komparativa metodens grepp. En som tog termen i bruk
för att ge en nidbild av den komparativa skolans primitiva syn på författa-
rens psyke var John Landquist. I en recension skriver han: ”Den litteräre
forskaren (komparatisten) ser människan som ett intryck av böcker eller
rättare som en palimpsest, där den ena texten är tryckt på den andra”. Den-
na passus möter i Landquists kritiska anmälning av det arbete varmed den
franska komparatismens metod i full skala introducerats i svensk litteratur-
vetenskap: Anton Blancks 

 

Den nordiska renässansen

 

. Omdömet fälls i en
tidningsartikel som sedan omtrycktes under rubriken ”Diktens originalitet”
i 

 

Essayer 

 

1913.
Samma bild blir central i det arbete från 1982 

 

Palimpsestes. La littératu-
re au second degrée

 

, där Gérard Genette, företrädare för modern semiotisk
textteori går att karakterisera olika relationer mellan ”övertext” och ”un-
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dertext”, eller med hans egen terminologi ”hypertext” och ”hypotext”. Men
hos Genette är det alltså uttryckligen det litterära verket som avslöjas som
en skrift, under vilken äldre texter och textmönster uppdagas, lagrade un-
der ytan. På samma sätt används palimpsestbilden av andra strukturalister,
så exempelvis av Paul Ricœur i hans bok 

 

Le conflit des interpretations

 

 från
1969.

När Genette på en av de första sidorna i sin bok 

 

Palimpsestes

 

 går att de-
finiera en form av intertextualitet, som ligger under en allusion eller en pa-
rodisk anspelning, griper han till en annan metafor: den av ympning,

 

gréffage

 

. Han talar om den relation, som förbinder en text B (undertexten)
med en text A (övertexten), ”på vilken den förra ympas” (”sur lequel il se
greffe”). Till samma bild återkommer han upprepade gånger i sina defini-
tioner under bokens lopp. Samma bild möter också hos Laurent Jenny i ar-
tikeln ”La stratégie de la forme” (1978). Exemplen på återanvändningar av
metaforen skulle kunna mångfaldigas, bland annat med en hänvisning till
Jonathan Cullers bok 

 

On Deconstruction

 

 (1983), där ett helt kapitel står
under rubriken ”Graft and grafts”. I svensk kritikerprosa har ympningsbil-
den ibland smugit sig in. Så visserligen under citationstecken hos Kjell Es-
pmark i det avsnitt i boken 

 

Dialoger

 

 (1985), där han med förebildlig
klarhet utreder de teoretiska utgångspunkterna för det intertextuella studiet
i Frankrike och USA.

I metodologiska resonemang bör man kanske inte dra alltför vidlyftiga
slutsatser från bruket av enskilda metaforer. Men det är trots allt tänkvärt
att notera att just metaforen av ympningen mötte redan hos de första gene-
rationerna av franska komparatister. Den anknyter hos dem, som tidigare
antytts, till tankegångar från romantikens tid, då den litterära skapelsen
sågs som en organism, ofta åskådliggjord med andra botaniska bilder.

Brunetière hade använt bilden av ympning i sin programföreläsning ”La
littérature européenne” vid historikerkongressen i Paris år 1900. Där hade
han – i en redan citerad minnesvärd formulering – slagit fast, att varje
fruktbar nyskapelse på litteraturens fält – han tar som exempel Racines dra-
mer och La Fontaines fabler – så att säga ympats på en gren som redan
finns ”se greffe ainsi parler sur quelque chose d’existant”. Dessa litterära
verk hade varit otänkbara om inte Euripides, Aisopos och Phaedrus hade
funnits förut. Baldensperger använder samma trädgårdsmästarmetafor i sin
bok från 1913 

 

La littérature. Création, succès, duré

 

. I det fjärde kapitlet i



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

104

 

boken diskuterar han med utgångspunkt från Goethes begrepp 

 

Weltlittera-
tur

 

 betydelsen av intellektuella och litterära kontakter över språk- och land-
gränser. I de sammanfattande slutorden i kapitlet heter det: ”C’est ainsi que
sont absorbées et assimilées les influences étrangères, quand l’arbre est as-
sez vigoreux pour animer de sa sève 

 

la greffe

 

, et quand la montée de la vie
amène un moment de coincidence entre l’apport exotique et les manifesta-
tions indigènes”. Förutsättningen för ett lyckosamt resultat är alltså att trä-
det har kraft nog att med sin sav ge kraft åt ympen och att det rätta ögon-
blicket är inne då den utländska impulsen kan smälta samman med de in-
hemska ”bofasta” förutsättningarna. Man kan notera, att Baldensperger i
samma mening använder orden 

 

influence

 

 och 

 

greffe

 

. Intertextualitetens ta-
lesmän kom att undvika det förra ordet, men återanvände gärna det senare,
vilket kanske kan tyda på en ofta förnekad släktskap mellan de två konkur-
rerande synsätten.

I själva verket förhåller det sig också så, att yngre generationer av kom-
paratister även i Frankrike kunnat utnyttja det ”intertextuella” perspektivet
på texter och textrelationer. I en samlingsvolym från 1983, som i förordet
presenterar sig som den franska komparatismens ”livre blanc”, 

 

La Recher-
che en littérature Générale et Comparée

 

, använder en av författarna, Jac-
ques Dugast termen intertextualitet i det kapitel, där han behandlar det
tematologiska studiet. För honom ter sig begreppet ”intertextualité” oum-
bärligt, när han går att definiera ”le fait comparatiste”.

Däremot ställer sig Pierre Brunel i en av de senaste större handböckerna
i fransk komparatism, 

 

Précis de littérature comparée

 

 från 1989, tveksam
inför tanken att använda ordet intertextuell i ett kapitel som står under sam-
ma rubrik: ”Le fait comparatiste”. Han föredrar ett annat modeuttryck från
Lévinas och andra poststrukturalisters begreppsvärld: 

 

l’autre

 

. Med ”le fait
comparatiste” vill Brunel beteckna det främmande element i texten, som
väcker ett visst motstånd hos läsaren, och som därmed manifesterar ”

 

une
présence autre

 

”. Enligt Brunel sker i de konkreta fall han ger som exempel
ingen ”total assimilation”. Det främmande inslaget framträder visserligen
som ”une sorte de texte second”, som artikuleras ”à la verticale, si l’on peut
dire”. Men det främmande inslaget låter sig enligt hans mening inte rättmä-
tigt karakteriseras som en ”intertext”. Det kvarstår just som ett komparatis-
tiskt urfaktum – antingen det rör sig om ett främmande ord, ett mytologiskt
element, eller ett citat. Som sådant kan det göras till föremål för en kompa-
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ratistisk analys. Det framstår som en ”irradierande punkt”, som pockar på
forskarens uppmärksamhet. Resonemanget ter sig som en den äldre kom-
paratismens yttersta försvarslinje, ihärdigt bevakad men säkerligen svår att
i längden hålla.

Undergångsprofeter har förkunnat inte bara författarens död – det gjorde
ju redan Roland Barthes – utan litteraturens och därmed indirekt litteratur-
historiens. Men som institution har litteraturvetenskapen i olika former vi-
sat sig ha en förvånande förmåga att överleva. Det gäller också den så
många gånger detroniserade komparatismen. Den har visat sig kunna ta till
sig och assimilera impulser från vitt skilda håll. Man får en konkret bild av
den förändringsprocess som komparatismen genomgått och genomgår, när
man följer de utförliga rapporterna från de senare decenniernas internatio-
nella kongresser.

Som ett typiskt exempel på ämnets förvandlingspotential kan man välja
rapporten från den tionde kongressen i ”Association de littérature compa-
rée” som hölls i New York 1982. En anmälare av den tryckta kongressrap-
porten, Robert Pageard i 

 

Revue de littérature comparée

 

 1984, kan först
konstatera, att de tidigare oumbärliga 

 

Etudes d’influences

 

 mellan länder el-
ler författare nu försvunnit ur den långa räckan av föredrag. Samtidigt kan
han intyga, att en ”diversité de méthodes” nu dragit till sig forskarnas in-
tresse och givit anledning till receptionsteoretiska, sociologiska, marxistis-
ka, anti-marxistiska och strukturalistiska studier. Likaså kan han bestyrka,
att ”l’historicité”, historiska aspekter visat sig kunna sammanleva med ”les
recherches textuelles”, det hermeneutiska textstudiet.
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”The American Hour”

 

I USA fick ämnet Comparative Literature, efter ett kort förspel vid Har-
vard, definitivt sin plats på den universitära scenen vid Columbia från
1891. George Edward Woodberry blev där förste innehavare av professu-
ren i ämnet. Han tog initiativet till den första komparatisttidskriften på
amerikansk mark, 

 

The Journal of Comparative Literature

 

. Den kom i sin
första och enda årgång år 1903 men har blivit mest bekant för att den gav
Benedetto Croce anledning till en hård kritik av den jämförande litteratur-
forskningens program och metodik i tidskriften 

 

La Critica

 

.
Woodberry efterträddes på Columbiaprofessuren av Joel Elias Spingarn,

en av Croces första apostlar i USA, känd bl.a. för sin 

 

History of Criticism
in the Renaissance

 

 (1899). Spingarn hade som ensam representant för sitt
land deltagit i den litteraturvetenskapliga sektionen vid historikerkongres-
sen i Paris, där Brunetière och Gaston Paris angivit tonen. I den föreläsning
Spingarn då höll under rubriken ”American scholarship” beskrev han de ti-
digare generationerna av universitetslärare som dominerade av tysk tradi-
tion med specialisering och inriktning mot fakta, ”tabulating facts,
counting syllables”. Nu stod en ny generation beredd att öppna vägen för
nya impulser från andra europeiska länder än Tyskland. Spingarn ser fram-
tiden i ”the broad treatment of great literatures and of great international
movements”, kort uttryckt i studiet av comparative literature ”more disin-
terestedly and impersonally” än vad som kanske vore möjligt för ”the Eu-
ropean scholar”.

Knuten till Harvard som professor i fransk litteratur var från år 1912 Ir-
ving Babbit, någon gång kallad ”Amerikas Brunetière”. Babbit hade stude-
rat vid Sorbonne i början av 1890-talet. Han representerade vad som i USA
kallades ”the new humanism”. I Europa blev han mest bekant för sitt arbete

 

Masters of French Criticism

 

 (1912), ett stycke initierad komparativ kritik-
historia. Boken recenserades berömmande av Baldensperger i 

 

Revue criti-
que

 

 (1913) och av Fredrik Böök i 

 

Svenska Dagbladet

 

 (1914). Till Babbits
elever hörde T.S. Eliot, som emellertid i sin kritikerroll slog in på andra vä-
gar. Bland hans lärjungar fanns också Harry Levin, senare själv Irving Bab-
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bit-professor i Comparative Literature i Harvard, och Austin Warren,
knuten till Iowa University, där han fick René Wellek som kollega.

En betydande förstärkning erhöll komparatismen i USA, när en rad
framstående europeiska forskare kom att verka på andra sidan av Atlanten.
Som tidiga gästföreläsare figurerade både Gustave Lanson och Fernand
Baldensperger. Lanson var den förste franske litteraturprofessor som i
egenskap av officiell representant för sitt universitet och sitt ämne besökte
Förenta Staterna. Han föreläste vid universiteten i Columbia och New York
under en sejour år 1911 som han skildrat i den pedagogikhistoriskt intres-
santa boken 

 

Trois mois d’enseignement aux Etats Unis

 

 (1912). Till USA
återvände han under första världskriget som gästprofessor. Han höll då ett
antal senare tryckta föreläsningar, där han underströk vikten av att utveckla
studiet av litterära relationer nationer emellan.

Baldensperger kom till Harvard på en utbytestjänst år 1913. Som offi-
ciell fransk emissarie efterträdde han Lanson under åren 1917–18. Emeri-
terad från Sorbonne fick han professorstjänster 1935–45 först vid Harvard,
sedan vid University of California. Baldensperger personifierade Europa i
USA – skriver Harry Levin i en artikel – ”Memoirs of scholars” (1959, om-
tryckt i 

 

Grounds for Comparison

 

, 1972) – under en tid då kontakten var
bräcklig: han förutsåg och bidrog till den blomstring som den jämförande
litteraturhistorien skulle komma att få efter andra världskriget på andra si-
dan Atlanten.

Än mer betydelsefull var den ström av reguljära emigranter som flydde
från Hitlertidens Europa för att – livet ut – stanna kvar vid de amerikanska
universiteten. Om dem och deras öden kan man läsa i en bok från 1953,

 

The Cultural Emigration. European Scholars in America

 

.
Till kulturemigranterna hörde först och främst René Wellek, som från

Wien och Prag över England definitivt flyttade till USA 1935. Till samma
grupp hörde Leo Spitzer, romanistprofessor i Marburg som efter en kort tid
vid universitetet i Istanbul fick anställning vid Johns Hopkin’s University
1936. Erich Auerbach också han en gång romanistprofessor i Marburg
övervintrade under hela andra världskriget i Istanbul, där han, som nämnts,
skrev sin 

 

Mimesis

 

. Han kom efter andra världskrigets slut till USA, först
till Pennsylvania State College och föreläste vid tyska institutionen om
Goethe, sedan till Princeton och slutligen, 1950, till Yale. Här blev han kol-
lega med Wellek och med Henri Peyre, den franske lärde som bland annat
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studerat den antikiserande traditionen i fransk diktning. Till Brown Univer-
sity kom 1939 Renato Poggioli. Utsatt för misstankar av Mussoliniregimen
i Italien hade han lämnat Europa för att under andra världskriget träda i
amerikansk krigstjänst. Han blev efter krigsslutet associate professor i sla-
visk och jämförande litteratur i Harvard. Där skrev han sin bok 

 

The Poets
of Russia

 

 (1960) men också den till många språk översatta 

 

The Theory of
the Avant-Garde

 

 (1962). Två norska litteraturhistoriker av rang kom från
sitt ockuperade hemland att söka sin tillflykt i USA. Den ene var Halvdan
Koht, som vid biblioteket vid University of Chicago skrev sin avhandling

 

Ibsen and Shakespeare

 

, tryckt 1945. Den andre var den för de amerikansk-
skandinaviska litterära förbindelserna ivrigt verksamme Sigmund Skard.
Tillsammans skrev de 

 

The Voice of Norway

 

 (1944) och 

 

American Studies
in Europe

 

 1–2 (1958).
Den samtida närvaron av dessa eminenta forskare i ett och samma land

ledde till en gynnsam korsbefruktning av de europeiska och amerikanska
forskningstraditionerna. René Wellek har själv beskrivit sin och Austins

 

Theory of Literature

 

 (1949) som ett resultat av detta sammanflöde. Spåren
av forskarnas ömsesidiga kontakter finner man bland annat i recensionsav-
delningarna i de vetenskapliga tidskrifterna. En av dessa var den efter an-
dra världskriget i USA 1949 startade 

 

Comparative Literature

 

. I dess tredje
årgång (1951) skrev Wellek en anmälan av den 

 

Bibliography of Compara-
tive Literature

 

, till vilken Baldensperger under många år samlat material,
sedan överantvardat åt den i Schweiz födde och i North Carolina verksam-
me professorn i Comparative Literature medredaktören Werner Paul Frie-
derich. I Kenyon Review 1954 skrev Wellek recensionen av Auerbachs

 

Mimesis

 

, då nyöversatt till engelska. Han fäste uppmärksamheten vid att
Auerbach egentligen manövrerar med två motsatta realismbegrepp i boken,
å ena sidan en den yttersta gränssituationernas ”existentiella” realism, så-
dan den möter i Bibelns berättelse om Abraham inför offret av Isak, å andra
sidan den typ av detaljrik samtidsskildring som möter i fransk 1800-talsro-
man. Auerbach i sin tur recenserade de fyra första delarna av Welleks 

 

A
History of Modern Criticism 1750–1950

 

 i 

 

Romanische Forschungen

 

 1956.
Han är full av respekt för prestationen men invänder att ”criticism” knap-
past är ett enhetligt isolerbart forskningsobjekt; en bättre möjlighet kunde
ha varit att välja ut och behandla problemställningar och problemområden i
litteraturkritik och litteraturhistoria under de gångna tvåhundra åren. Harry
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Levin, en av de främsta inhemska komparatisterna i USA, har i olika publi-
kationer givit inträngande karakteristiker av sina europeiska kolleger, Bal-
densperger, Auerbach, Spitzer och Poggioli, samlade i hans arbete 

 

Grounds
for Comparison

 

 (1972).
De europeiska emigranterna kom till ett Amerika, där tidigare – som i

Europa – biografisk och historisk litteraturforskning länge suttit i högsätet.
Men just under 1940-talet hade den anglosachsiska nykritiken med rötter i
T.S. Eliots och I.A. Richards England fått ett genombrott i USA, symbo-
liskt inlett av John Crowe Ransoms bok från 1941 

 

The New Criticism

 

.
”Texture” och ”structure” blev nya nyckelord hos Ransom och de andra
nykritikerna. De hävdade, som bekant, det litterära konstverkets autonoma
status, oåtkomligt för biografiska och andra kausala förklaringsmodeller.
De avslöjade genom ”close reading” texternas mångtydighet och inslagen
av ironi och paradox inom lyriken.

I själva verket föregrep de anglosachsiska nykritikerna på flera punkter
de franska formalisternas och poststrukturalisternas syn på text och tolk-
ning. Nykritikerna avvisade tanken på att tolkningen kunde nå fram till
”författarintentionen” bakom verken, nu avslöjad som ”the intentional Fal-
lacy”, detta långt innan Barthes och Foucault förkunnat ”författarens död”.
Med sin aprioriskt formulerade tes om det litterära konstverkets autonomi
avfärdade nykritikerna likaså kausalresonemang on den enskilda textens
ursprung i bestämda ”förebilder” eller ”källor”. Därmed kom de att stå i
motsättning mot den äldre komparativa skolans ”source-hunting” och dess
försök att fixera det enskilda diktverkets exakta plats i texttraditionens ked-
ja.

Man har ibland i Sverige – men med orätt – velat föra också René Wel-
lek till de amerikanska nykritikernas grupp. Men hans syn på litteratur och
texter hade präglats redan under hans tidiga kontakter med den slaviska
formalismen under åren i Prag. Däremot är det riktigt att han i sitt stora av-
slutande arbete 

 

A History of Modern Critisism

 

, del 6, som behandlar eng-
elskt och amerikanskt 1900-tal, försvarar nykritikerna mot då aktuella
angrepp från nyhistorikernas och marxisternas håll och berömmer dem för
att ha återinfört estetiska aspekter och värderingar. Samtidigt kritiserar
Wellek nykritikerna för deras geografiskt begränsade litteraturperspektiv.
Nykritikerna var, skriver han ”extremely anglo-centric, even provincial”.
Deras tolkningsobjekt var alltid texter på engelska språket. Med sin egen
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lingvistiska bakgrund, sin hemkänsla i olika länders litterära historia, dö-
mer han ut nykritikernas isolationism: ”it is a limitation, considering the in-
exhaustible wealth of the world’s literature speaking to us in many tongues,
crying to be interpreted and judged”. Här är det den i komparatismens
mångspråkiga perspektiv skolade Wellek som auktoritativt tar till orda.

I aktuella litteraturhistoriografiska framställningar får Wellek vanligen
sin rättmätiga plats som personifikation av den ”amerikanska” formen av
komparatism. Han var född i Wien och hade doktorerat i Prag 1926. Han
studerade året efter vid Princeton och har från detta studieår berättat vilket
intryck John Livingstone Lowes då nyutgivna bok 

 

Road to Xanadu

 

 gjorde
på honom. Arbetet är ett suveränt exempel på ”source studies”. Med utnytt-
jande av Coleridges uppgifter i dagböcker lyckades Lowes spåra upp från
vilka orientaliska reseskildringar den exotiska miljön i 

 

Kubla Khan

 

 har fått
sin prägel och färg.

Sin egen bana som komparatist hade Wellek börjat redan 1929 med en
uppsats ”Carlyle and German Romanticism”, först tryckt i en tjeckisk pu-
blikation, sedan lätt omarbetad i samlingsvolymen 

 

Confrontations

 

 med un-
dertiteln

 

 

 

Studies

 

 

 

in

 

 

 

the

 

 

 

Intellectual

 

 

 

and

 

 

 

Literary

 

 

 

Relations

 

 

 

between

 

 

 

Germany,
England and the United States during the Nineteenth Century

 

 (1965). I
Carlylestudien utreder Wellek Carlyles förhållande till en rad av de tyska
romantiska diktare, som han direkt hänvisat till i sitt författarskap. Huvud-
personen är Jean Paul, som Carlyle ofta citerar och från vars stil och bild-
språk han rönt inflytande. Det heter: ”This strong impression was possible
only by the striking likeness of the two men”; de betraktas som ett par and-
liga ”tvillingar”, en bild av andlig ”kloning”, som förvånar hos en senare så
metodmedveten forskare som Wellek. Han får i Carlylestudien anledning
citera både från fransk och tysk komparatism: Jean-Marie Carrés 

 

Goethe
en Angleterre

 

 (1920), Rudolf Ungers jämförande studie med titeln 

 

Herder,
Novalis, Kleist

 

 (1922) och Henry Papes 

 

Jean Paul als Quelle Carlyles Wel-
tanschauung und Stil

 

 (1904).
År 1931 utgav Wellek en närmast idéhistoriskt upplagd undersökning,

 

Kant in England

 

. Till 1940-talet hör en rad av hans fortsatta studier i kom-
paratismens fåra: om Carlyles historiefilosofi, om De Quinceys ställning i
idéhistorien, om Emerson och tysk filosofi. Han visar sin förtrogenhet med
tysk filosofihistoria och Geistesgeschichte – han citerar Ernst Cassirer, Wil-
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helm Dilthey och Walter Rehm. I samtliga Welleks tidiga studier är det frå-
gan om idémässiga relationer mellan tysk och anglosachsisk litteratur.

Wellek flyttade till Cambridge 1935 och kom där i beröring med kretsen
kring kritikern F.A. Leavis. I dennes tidskrift 

 

Scrutiny

 

 skrev han en uppsats
med titeln ”Literary Criticism and Philosophy” (1937). Vid denna tid på-
gick i England som bäst en debatt mellan litteraturkritiker och litteratur-
forskare. Leavis hade gått till angrepp mot litteraturhistorikern F.W.
Bateson, och hans nyutgivna arbete 

 

English Poetry and the English Langu-
age

 

. Leavis’ resonemang går ut på, att om en litteraturforskare inte samti-
digt har kritisk begåvning, förblir han en fornforskare som står utanför
tidens litterära liv. För att kunna reagera på en litterär text fordras förmåga
av kritisk urskillning och värdering. Det var en ståndpunkt som Wellek
gjorde till sin.

Samma motsättning mellan litteraturhistoria och ”criticism” präglade
debattklimatet i Iowa, dit Wellek flyttade 1939; det var här han mötte Aus-
tin Warren, som i sin hållning närmat sig den då aktuella amerikanska
nykritiken; tillsammans skrev Wellek och Warren här den till många språk
översatta 

 

Theory of Literature

 

, publicerad 1949. När boken kom ut hade
Wellek sedan några år innehaft professuren i slavisk och jämförande litte-
raturhistoria i Princeton; slutligen kom han som professor i comparative li-
terature till Yale. Sina egna forskningar och studier har Wellek alltmer
kommit att inrikta mot litteraturteoretiska och metodiska problem, ofta i
debatt med samtida forskare och kritiker. Han undersökte med förkärlek
genre- och periodbegrepp i litteraturhistorien; i första årgången av tidskrif-
ten 

 

Comparative Literature

 

 skrev han om ”The concept of Romanticism in
Literary History”; på andra håll om de teoretiska problem som knyts till
klassicismens och symbolismens begrepp.

Welleks position i det nya landet stärktes sedan han i kongressen i Cha-
pel Hill 1958 hållit sin föreläsning ”The crisis of comparative literature”
(först tryckt i 

 

Proceedings of the Second Congress of Comparative Litera-
ture

 

 1959, sedan i 

 

Concepts of Criticism

 

 1963). I flera uppsatser skulle
Wellek ytterligare precisera sina invändningar mot traditionell kompara-
tism. I en artikel i 

 

Yearbook of Comparative Literature

 

 1952 går han ända
därhän att egentligen förneka existensen av det ämne som han själv var
professor i. Det franska konceptet av littérature comparée vilade, enligt
hans utsago, på en falsk föreställning om de olika nationallitteraturerna
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som slutna enheter. I själva verket är den europeiska litteraturen att uppfat-
ta som en enhet – ”Western Literature, at least, forms a unity, a whole”. I
samma uppsats bestrider Wellek att det ämne han officiellt företräder har
någon speciell metodologi, skild från gängse litteraturhistoria. Det finns,
menar han, ingen metodologisk skillnad mellan att studera Ibsens inflytan-
de på Shaw och att undersöka Shelleys inflytande på Wordsworth – eller,
för den delen mellan studiet av Shakespeares inflytande i engelskt 1700-tal
och studiet av hans roll i franskt 1700-tal.

En huvudinvändning mot komparatismen blir för Wellek att den aldrig
tillåter eller motiverar analyser av ett individuellt litterärt verk som en este-
tisk helhet. Det mesta rör sig om utanverk: översättningar, tidskrifter, an-
drarangsförfattare, mellanhänder (intermédiaries) – allt sådant som disku-
teras i komparatisternas metodhandböcker. Komparatisten leds till att syss-
la med ”jämförande folkpsykologi” och allt annat som inte har med littera-
turstudiet som sådant att göra. Det betyder att Wellek avvisar också det
begrepp av ”littérature générale” som Tieghem velat införa, ett koncept
som han för övrigt finner det omöjligt att noga avgränsa från littérature
comparée.

Welleks mest uppmärksammade utspel mot komparatismen blev den
nämnda föreläsningen i Chapel Hill, ”The crisis of comparative literature”.
Vad han här liksom i sin 

 

Theory of Literature

 

 förebrår komparatismens
praktiker och teoretiker är att de – med hans ord – har belastat litteraturstu-
diet med en föråldrad metodologi och lagt 1800-talets positivistiska fakta-
fixering (positivistic factualism) som bas för sin forskning. Samtidigt har
de reducerat de litterära verken till ”summor av källor och inflytelser”. De
är inte sådana konglomerat utan ”wholes”, helheter, i vilka råmaterialet
från andra håll upphört att vara död materia (inert matter) och smälts sam-
man i en ny struktur (structure). Kausala förklaringar av konstverk leder till
en regressus ad infinitum.

Wellek erinrar om att den komparativa litteraturhistorien uppstod som en
reaktion mot den nationalism och isolationism som präglade så mycket av
litteraturstudiet under 1800-talet. Men många av 1900-talets komparatister
har – och han illustrerar sin tes från forskare tillhörande de ”stora” europe-
iska länderna – paradoxalt nog hemfallit åt att själva anlägga ett patriotiskt
perspektiv. Antingen har de velat visa hur en författare från deras eget land
utövat ett dominerande inflytande i andra länder, eller – mer subtilt – hur



 
”The American Hour”

 

113

 

impulser från en strömning eller en författare assimilerats och förståtts
bättre i deras eget land än i ursprungslandet.

Komparatismen i fransk tappning försummar frågorna om värdering och
kvalitet. ”True literary scholarship is not concerned with inert facts but
with values and qualities”, konstaterar han i sitt föredrag på Chapel Hill.
Komparatisterna – och han nämner här Baldensperger sin exempel – tende-
rar att underskatta mästerverken till förmån för ”minor authors” och ”bygo-
ne fashions of literary taste”. Dit har den historiska relativismen fört
forskningen.

Det ligger i öppen dag att Welleks angrepp på den franska komparatis-
men – och det är främst den det gäller – har som bakgrund den revolt mot
positivismen inom forskningen, som han karakteriserat i en av sina prin-
cipuppsatser, ”The revolt against positivism” från 1946. Där har han ur-
skiljt tecknen på ett friskare forskningsklimat inom andra länder: han
nämner som förebådare Bergson i Frankrike, Croce i Italien, Dilthey och
Gundolf i Tyskland, och en rad av de då ännu föga kända slaviska formalis-
terna. 

Bland de forskare som uppfattade Welleks olika utspel som en provoka-
tion var Baldensperger. Återvänd till Paris från sin vistelse i USA skrev
han den 24.2.1947 ett brev till sin svenske forskarkollega, Anton Blanck i
Uppsala. På tal om sin verksamhet vid de amerikanska universiteten under-
stryker han att han tagit som sitt uppdrag att ”avancer la littérature compa-
rée dans son sens de cosmopolitisme intellectuel”. Sitt vetenskapliga
program profilerar han mot ”le formalisme de Leo Spitzer et de R. Wellek –
pour ne rien dire du matérialisme économique”; också den marxistiska lit-
teraturforskningen hade kommit i ropet. I sin position lät sig Baldensperger
dock knappast rubbas. Många av de argument han mötte hos Wellek och
nykritikerna måste han ha känt igen från bataljerna på 1910-talet och sena-
re vid Sorbonne, från pamfletterna av Agathon, av Lasserre, av Benjamin,
och från artiklarna av Thibaudet i 

 

La nouvelle revue française

 

. Han hade
också själv haft anledning bemöta en del av motsidans grundhållning i sina
recensioner av Gundolfs Goethebok, Croces och Auerbachs skrifter.

På en punkt – och en väsentlig – tog Wellek miste, nämligen när han
trodde sig slå ut själva grundbulten i komparatismens metodik och praxis
och han hävdade – i likhet med vad Ernst Elster gjort femtio år tidigare –
att det metodologiskt sett inte föreligger någon skillnad mellan kompara-
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tioner av litterära texter från samma nationella terräng och jämförelser som
gäller texter från olika nationallitteraturer och språkområden.

Därmed ignorerar han vad som händer inom en text vid möten med
språkfrämmande element, med ”l’autre”. Vid språköverföring sker nödvän-
digtvis transformationer av semantisk betydelse; i de språk som används i
Indien lär det engelska ordet ”translation” motsvaras av ord som betyder
”transcreation”. Beaktansvärda är också de transportsträckor och transport-
former som tas i bruk vid överförande av genrer, tematik och idéer från ett
kulturområde till ett annat liksom graden av integration. Det är typer av
problem som känns igen från den allmänna kulturhistorien och sociolo-
gien, pockande på uppmärksamhet i en multinationell och multikulturell
värld. Men de kan inte och bör inte bannlysas från litteraturhistorien, där på
senare år inte minst översättningsproblematiken kommit i fokus, så hos
George Steiner i hans bok med den innebördsrika titeln 

 

After Babel

 

 (1975).
Inte heller Wellek – som för övrigt knappast kan sägas vara helt konse-

kvent i sina olika uttalanden om sitt ämne – har definitivt satt comparative
literature på index. Redan i Chapel Hill-föredraget har han på ett tilltalande
sätt summerat skälen för att acceptera en litteraturhistorieskrivning med
transnationell inriktning. Han yttrar ”Komparativ litteraturhistoria har den
enastående förtjänsten att den bekämpar isolationismen i nationella littera-
turhistorier; den har uppenbarligen rätt (och har bragt i dagen en mängd
vittnesbörd till stöd för detta) i sin uppfattning att det finns en samman-
hängande västerländsk tradition, sammanvävd till ett nätverk av oräkneliga
ömsesidiga relationer – ”a coherent Western tradition of literature, woven
together in a network of innumerable interrelations”.

Den storhetstid som den komparativa forskningen upplevde i USA un-
der efterkrigsåren – bl.a. genom insatser av de från Europa invandrade
forskarna – försvagades i stort sett från och med 1970-talet. Den i Österrike
hemmahörande forskaren Ulrich Weisstein, med sin verksamhet länge för-
lagd till Bloomington i Indiana, konstaterade vid ett Sverigebesök 1992 i
en intervju med Claes-Göran Holmberg, att komparatismen i Amerika efter
”den heroiska fasen” nu måste ses som ett historiskt fenomen. Han finner
det svårt att definiera dess situation i ett nytt forskningsklimat, påverkat av
fransk poststrukturalism och inhemska kanonstrider. De yngre generatio-
nerna av studenter attraheras, konstaterade han, inte längre av ämnesområ-
det eller metoderna; till en del skyller han det på att de unga kommer till
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universiteten utan den beläsenhet och de språkkunskaper som uppgifterna
kräver. Att ämnet trots detta på så många håll finns kvar tillskriver han den
omständighet att termen Comparative Literature ännu har en viss magisk
klang inom universitetsbyråkratien.

I en för tysk publik avsedd ämnespresentation, ”Einführung in die verg-
leichende

 

 

 

Literaturwissenschaft”

 

 

 

från 1968 (omtryckt 1988) hade Weisstein
tidigare framträtt som talesman för den vetenskapsgren, inom vilken också
hans eget doktorsspecimen föll. I ett inledande kapitel tecknar han över-
siktligt den jämförande forskningens utformning i Frankrike, Tyskland,
England och USA. Han beklagar att den franska komparatismen i hög grad
fått slagsida mot det egna landets litteratur. Principdiskussionerna i Frank-
rike med inlägg av Bergsoninspirerade kritiker går han helt förbi. Däremot
uppmärksammar han insatser av de yngre forskargenerationerna i Frankri-
ke som velat utvidga ämnesfältet historiskt, mot medeltiden, geografiskt
över Europas gränser, men också, som Robert Escarpit i Bordeaux, mot so-
ciologi och kommunikationsteori.

Mot den äldre europeiska forskningen, fixerad av nationella komplex,
spelar han ut den amerikanska. I sin skiss av amerikansk komparatism be-
tonar han speciellt den roll som spelats av Werner Paul Friederich i North
Carolina. Friederich tog initiativet till utgivningen av tidskriften 

 

Compara-
tive Literature

 

 1949; senare inträdde Wellek också som en av redaktörerna.
Friederich som fullbordade och redigerade den 

 

Bibliography of Compara-
tive Literature

 

 som 1950 utgavs under hans och Baldenspergers namn, star-
tade också ”Yearbook of Comparative Literature”, vars första årgång kom
1952.

I sina resonemang om ämnesområde, metod och problem, anknyter
Weisstein upprepade gånger till Wellek och till Harry Levin. Dispositionen
i hans metodbok framgår av kapitelrubrikerna: Reception, Epok, Genera-
tion, Genre, Stoff och motivhistoria. Han avslutar boken med en exkurs un-
der den från en äldre tysk forskare, Oscar Walzel, övertagna överskriften
”Wechselseitige Erhellung der Künste”. Kapitelrubriken pekar fram emot
hans senare egna insatser som skribent och organisatör för ”Interart Stu-
dies”. Det av Kristeva och fransk poststrukturalism myntade begreppet ”in-
tertextualitet” har han här ersatt med termen ”intermedialitet”, en term som
haft viss genomslagskraft.
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Som ett tänkvärt eftermäle från komparatismens mer eller mindre hero-
iska tid, då jämförelserna ofta fått bli mål snarare än medel i forsknings-
strategien, kan man citera ur en muntert parodisk dikt av Princeton-
professorn Albert Sonnenfeld, tryckt i ett News Letter från Modern Langu-
age Association 1975. Namnet Horst Frenz i fjärde raden syftar på den
amerikanske forskare som år 1961 tillsammans med N.P. Stallknecht utgav
metodboken 

 

Comparative Literature. Method and Prospect

 

, med ett för-
hoppningsfullt slutkapitel: ”Moving ahead towards World Literature”.

 

Comparative poem
Here’s to the world of comparative lit.
The students all love it, they call it ”lit.crit.”
They love Wellek and Warren and Harry Levin,
Horst Frenz, Baldensperger and Claudio Guillén ...

’Cause Comparative Literature really is fun,
We compare Shakespeare with Shelley,
And Beckett with Donne.
Dante’s 

 

Inferno

 

With Sartre’s 

 

Enfer
L’enfer, c’est les autres

 

 ...
Who said that? Voltaire??
(----)

 

Analyze obsessive patterns of imagery in

 

:
Dryden, Ariosto, Fontane

and Yeats,
Pushkin and Lermontov,

and, for eye rhyme,
J. Keats.

Strindberg and Ibsen and
Pär Lagerkvist,

Rilke, Novalis, Hebbel
and Liszt ...
(----)

Yes, Comparative Lit. really is here to stay.
Comparing St. Augustine to ... St. Vincent ... Millay,
Malory to Mallarmé, Plutarch to Pound,
Like the eternal return,
We drink round after round ...
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Från komparatism till kanon

 

Welleks utspel om komparatismen som en vetenskap i kris framkallade en
livlig debatt. En av deltagarna i Chapel Hill-kongressen som tog till orda
var professorn i ämnet Comparative Literature i New York, Haskell Block.
I sin skrift 

 

Nouvelles tendances en littérature comparée

 

, som utgavs i
fransk upplaga år 1970, intar han en i viss mån medlande ståndpunkt.

Han vill inte gå med på att erkänna existensen av två skolor inom kom-
paratismen, en fransk och en amerikansk. Han skrider till försvar för vad
som uträttats på fransk mark av forskare som Baldensperger, Tieghem och
Hazard, från tyskt håll av Erich Auerbach och Ulrich Weisstein, i USA av
Harry Levin. Från Northrop Fryes inlägg i Chapel Hill citerar han: ”Every
problem in literary criticism is a problem in Comparative Literature or in
literature itself”.

Haskell Block vill vidga området för comparative literature. Samtidigt
beklagar han att fortfarande alltför många uppsatser i komparatismens tid-
skrifter sysslat med binära studier: påverkan av författaren X på författaren
Y. Med Harry Levin och René Wellek invänder han mot komparatisternas
vana att uppehålla sig vid andrarangsförfattare; med Auerbach hävdar han
vikten av att den komparativa metoden bör användas för att ge relief åt
verk av ”une grande valeur intrinsique”. Han hyser misstro inte endast mot
strikta begränsningar av ämnesområdet utan också mot sofistikerade meto-
dologiska debatter. Han vill öppna fältet för a-historiska, nationsöverskri-
dande paralleller. Han efterlyser studier av europeiska litteraturströmningar
som symbolism, expressionism och naturalism. Den efterlysningen fick
gensvar. Under de närmast följande decennierna utgavs på initiativ av As-
sociation internationale de littérature comparée flera samlingsvolymer med
ämnen som 

 

Expressionism as an International Literary Phenomenon

 

(1973), redigerad av Ulrich Weisstein och 

 

The Symbolist Movement in the
Literature of European Languages

 

 (1982) under redaktion av Anna Balaki-
an. I båda markeras det europeiska grundperspektivet.

Men Haskell Block – känslig för de nya vinddragen i litteraturvetenska-
pen – instämmer också i de krav som framfördes av en annan av deltagarna
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vid Chapel Hill-kongressen: att den komparativa horisonten borde kunna
öppnas så att också utomeuropeiska litteraturer kom i blickfältet. Den som
framförde detta krav var René Etiemble, känd för sin bok 

 

Le mythe de Rim-
baud

 

 (1952–54). Återvänd från en senare komparatistkongress, den i Buda-
pest 1962, där de då kommunistiska öststaterna och Kina var talrikt
representerade, skrev han pamfletten 

 

Comparaison n’est pas raison

 

 (1963).
Två kapitelrubriker i boken signalerar hans program: ”Contre tout chauvi-
nisme” och ”Contre tout provinsialisme”. Etiemble – betraktad som rebell i
det franska vetenskapssamhället – såg med oro på utvecklingstendenserna
inom komparatismen, sådan den företräddes av Horst Rüdiger i Tyskland
och en rad av hans egna landsmän. Han fruktar att littérature comparée
kommer att lanseras som en inomeuropeisk angelägenhet till stöd för en
ideologiskt konservativ och katolsk Europakultur, ”un nouveaux centre ar-
bitraire et dangereux”. Farhågan känns igen från 1990-talets kulturpolitiska
EU-diskussioner.

I stället ser Etiemble som ett gynnsamt tecken i skyn att engagemanget
för komparativ forskning vuxit sig starkt både i Kina och i Japan, liksom i
Sovjetryssland. Där hade mitt under Stalinepoken ordet kosmopolitism på
nytt blivit tillåtet. Etiemble drömmer om en framtida organiserad världsvid
komparatism. Inom dess ram skall också a-historiska jämförelser bli sank-
tionerade. Det skall då bli möjligt att exempelvis belysa europeisk förro-
mantik med hjälp av teman i kinesisk litteratur från förkristen tid. Det
existerar nämligen former och genrer inom litteraturen som har karaktären
av ”des invariants”, tidsöverskridande och av varandra oberoende. Men
han söker inte – som långt tidigare Maud Bodkin gjort i sin bok 

 

Archetypal
Patterns in Poetry

 

(1934) – förklaringen till sådana fenomen i någon jungi-
ansk psykologi om det kollektivt omedvetna.

Vad som så länge hindrat en mer universell överblick över utomeuro-
peiska litteraturer är, med Etiembles term, den babyloniska språkförbist-
ringens straffdom, ”le babelisme”. För att övervinna den inskränkning av
perspektiven som språksplittringen åstadkommit skulle, enligt Etiemble,
fordras en översättningsverksamhet av aldrig tidigare skådat mått. Han tän-
ker sig en sådan, understödd av Unesco. Etiemble har en vision, som han
förlägger till tiden kring 2500, då Kina, Japan, Brasilien, hela det spanskta-
lande Amerika och Afrika med ”la négritude” skall kunna införlivas inom
den komparativa forskningens ramar. Därmed har han också tagit avstånd
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från den av ”européanisme” präglade traditionen inom fransk komparatism
och den exklusiva västerländska kanon som denna forskningsgren vilade
på.

Det finns flera tecken inom fransk komparatistisk tradition på att intres-
set för utomeuropeisk litteratur är i växande. Ett av de teman som föresla-
gits för den kongress som Association de littérature comparée ordnade i
Fribourg år 1964 var 

 

Nationalisme et cosmopolitisme en littérature

 

. Etiem-
ble, då nyss återvänd från en resa till Japan, angav tonen i sin introduk-
tionsföreläsning: ”Faut-it réviser la notion de Weltliteratur?”. Han menar
att 1900-talet inte kan stanna vid den blygsamma konception av ”världslit-
teraturens begrepp” som var Goethes. Som grundläggande skäl för ett vid-
gat komparatistperspektiv anger han ”l’effort pour échapper au detérminis-
me de sa naissance”. Han föreslår på nytt en organisation av de komparati-
va studierna som skulle låta också indisk, japansk och kinesisk litteratur
komma inom synhåll. Även om också vid denna kongress det övervägande
antalet föreläsningar gällde västerländsk litteratur, fanns ett par i kongress-
volymen tryckta bidrag från utomeuropeiska horisonter. Begreppsparet na-
tionalism och kosmopolitism belystes sålunda också i indisk och nige-
riansk litteratur. I en av de senaste större handböckerna i fransk kompara-
tism, Brunet-Chevrels 

 

Précis la littérature comparée

 

 från 1989, förekom-
mer – förutom hänvisningar till Etiembles insatser – ett större kapitel om
”Les littératures africaines dans le champ de la recherce comparatiste”.
Och den elfte internationella komparatistkongressen – år 1991 – var för-
lagd till Tokio.

Det var emellertid inte i Frankrike utan i det multikulturella USA som
frågan om den västerländska kanon under flera decennier blev ett hett de-
battämne, inte minst bland de amerikanska komparatisterna. En grund för
kanondiskussionerna hade lagts av de två tyska vetenskapsmän, Ernst Ro-
bert Curtius och Erich Auerbach, som båda gjort remarkabla insatser i ut-
forskandet av den västerländska litterära traditionen från antiken och
framåt. Det är till dessa båda traditionsforskare som man i den amerikanska
debatten ofta direkt refererar.

I det fjortonde kapitlet av sitt arbete 

 

Europäische Literatur und latei-
nisches Mittelalter

 

 (1945) ägnar Curtius ett avsnitt åt kanonbildningen un-
der titelrubriken ”Klassik”. Curtius erinrar om att det grekiska ordet kanon,
med betydelsen rättesnöre eller måttstock, i teologiska sammanhang an-
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vänds om de Bibelböcker som av den kristna kyrkan godkänts som auktori-
tativa texter. De kanoniska texterna i gamla och nya testamentet hade
avsöndrats från de icke godkända. De i Bibeltraditionen undanträngda kal-
lades apokryfer, ett ord med grundbetydelsen de ”förborgade” eller ”hemli-
ga”. Under senantiken upprättade alexandrinska och bysantinska lärda för
skolbruk en 

 

sekulär

 

 kanon, ett urval av de grekiska författare som gällde
som mönster, värda att efterbildas i de tre viktigaste litterära genrerna: tra-
gedien, lyriken och den attiska talekonsten. Senare företogs i den romerska
litteratur- och skoltraditionen ett liknande, auktoritativt kanoniskt urval av
den latinska diktning som följt de grekiska förebilderna.

Curtius har i sin bok om den europeiska litteraturen och den latinska
medeltiden följt utvecklingen av antikens kanontradition vidare i ett av-
snitt, kallat ”Moderne Kanonbildung”. Här behandlar han den franska klas-
sicismen med Racine och Boileau, därefter ”the augustan age” i England
och sist nyklassicismen inom tysk romantik.

Ett slutkapitel i Curtius stora verk står under rubriken ”Nachahmung och
Schöpfung”; han ställer där romantikens bild av konstnären som det nyska-
pande geniet mot antikens estetiska doktrin, där efterbildningen, imitatio,
ingick som en självklar förutsättning. I en epilog reflekterar han över det
klassiska arvets möjligheter att överleva också i tider av sjunkande bild-
ning och kulturellt sammanbrott. Med hans egen formulering: ”Auch in
Zeiten des Bildungsschwundes und der Anarchie kann das Erbe des eu-
ropäischen Geistes gepflegt werden, das an Sprache und Literatur gebun-
den ist”. Den litterära traditionen är i själva verket det medium, i vilket det
europeiska kulturmedvetandet (”der europäische Geist”) genom årtusenden
bekräftat sin existens (”sich seiner selbst versichert”). Minnet, 

 

Mnemosyne

 

,
är i grekisk myt musernas moder, en förutsättning för alla konstarters ut-
veckling. 

Å andra sidan visar historien att traditioner kan stelna, att litterära for-
mer, hela genrer kan ha tjänat ut. Också glömskan ingår i det dialektiska
historieförloppet. Uppenbarligen har Curtius och Auerbachs intresse för
begreppet kanon och för västerländsk kanontradition ett direkt samman-
hang med den historiska situation, i vilken deras böcker skrevs under år, då
det västerländska kulturarvet hotades i de totalitära regimernas och det an-
dra världskrigets kaotiska värld.
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Hos Curtius är kanonbegreppet knutet till det antikt-kristna litterära
medeltidsarvet och dess fortlevnad. I nyare litteraturhistoriska framställ-
ningar används termen kanon ofta i en annan innebörd, med syftning på
den etablerade traditionen inom ett enskilt lands nationallitteratur. I en upp-
sats från 1969 med titeln ”The modern Humanities in historical perspecti-
ve” (omtryckt i 

 

Grounds for Comparison

 

 1972) har Harry Levin skisserat
hur en sådan kanon etablerats i några europeiska länder.

I ett land som Italien, där litteraturen begynner med Dante som dess
”founding father” har det varit lätt att tidigt upprätta en kanon. Däremot
dröjde det i England till Samuel Johnsons tid, innan Shakespeare erkändes
i sin överlägsenhet och fick sin litterära förstfödslorätt erkänd. I landet på
andra sidan Engelska Kanalen var det franska akademien som på 1600-ta-
let med sin auktoritet fastställde landets litterära standardnorm. När litterä-
ra revolutioner utbröt – med romantiken och senare – blev varje generation
tvungen att rita upp ett nytt stamträd med rötter hos François Villon eller i
ännu äldre texter. I Tyskland och i Ryssland har, menar Harry Levin, ka-
nonprocessen gått långsammare: Goethe och Pushkin blev litterära faders-
gestalter i romantikens tidsålder, redan under sin levnad. Perspektivet
verkar skevt; också här vore väl en annan kanonisk tideräkning möjlig och
lämplig; så brukar ju i Tyskland Martin Opitz räknas som den tyska skalde-
konstens fader, liksom i Sverige Stiernhielm.

Ett förhållandevis tidigt exempel på svenska forskares intresse för hur en
sekulär svensk kanon formerats föreligger i Staffan Björks bok från 1984

 

Swenska språkets skönheter

 

. Ty denna bok, med undertiteln ”Om den lyris-
ka antologien i Sverige”, handlar just om hur genom antologiernas urval en
lyrisk kanon växer fram från 1700-tal till sent 1900-tal. Nyckeltermen ka-
non möter – som Per Rydén påpekat i sina kommentarer till boken – redan
på inledningens första sida. Själva problemet, hur en kanon uppstår, stabili-
seras och undergår förändringar blir i boken belyst utom av antologiernas
urval med konkreta utsagor från litteraturkritik och litteraturhistoria.

Att kanonbegreppet i nutiden inom både litteraturkritik och litteratur-
forskning fått så stor aktualitet har säkerligen ett samband med de från bör-
jan traditionsfientliga modernistiska strömningarnas genombrott (och
senare återtåg) under 1900-talet. Kanske har det också att göra med de
många tätt på varandra följande litterära interpretationsskolorna, som
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ibland gripit tillbaka ända till de rabbinska tolkningstraditioner som växte
fram som en påbyggnad på den ortodoxa judiska kanon.

En sekulär litterär kanon uppstår inom det enskilda landet eller inom ett
större område som Europa genom en komplicerad process. Också förskjut-
ningarna inom kanon påverkas av en mängd olikartade faktorer, ideologis-
ka, estetiska, språkpolitiska, nationalpedagogiska.

En diskussion kring de kanoniska verkens öden levererar Londonprofes-
sorn Frank Kermode i sin skrift 

 

Forms of Attention

 

 från 1985. Han tar upp
exempel på hur kanoniska verk för kortare eller längre perioder försvunnit
utom synhåll. I senantikens värld försvann över hundra skådespel av So-
fokles, därför att de inte godkändes av pedagogerna under första århundra-
det e.Kr. I engelsk litteratur utplånades John Donne ur det litterära
medvetandet redan mot slutet av 1600-talet för att återutgivas och återupp-
täckas som en modell för modern sensibilitet hos T.S. Eliot och hans gene-
ration.

Kanoniska blir verk som visat sig äga kraft att appellera till nya genera-
tioner under nya historiska perioder. Kermode ger som tacksamt exempel
Shakespeares 

 

Hamlet

 

 som fortsatt att upplevas som ”modernt” och gjorts
till föremål för ett nära nog oöverskådligt antal nytolkningar. Nytolkning-
arna kan betraktas som upptäckter av dolda meningssammanhang. Kermo-
de erinrar om de rabbinska och medeltida traditionerna som genom
intolkande av en religiös undermening räddade ett verk som Höga Visan
till en plats i den kanoniska serien och därmed garanterade textens överlev-
nad.

Ytterst vilar all meningsfull litteraturhistoria – också vad som presente-
ras inom komparatismens ramverk – på någon form av kanonbildning.
Från den västerländska litterära traditionen uteslöts inom forskningen med
få men viktiga undantag litterära verk från främmande, avlägsna kultur-
och språkområden. Den komparativa litteraturhistorien hade även i invand-
rarlandet USA liksom i Europa den västerländska kanon som en självklar
bas. När det komparativa studiet inleddes vid Columbiauniversitet år 1891
med George Edward Woodberry som professor och den första tidskriften
för ämnesområdet, utgick man från den av ingen bestridda uppfattningen
om Europa och Förenta Staterna som världens centrum och den gemen-
samma västerländska litteraturen som den överlägsna. Först efter andra
världskriget, då avkolonialiseringen av besittningarna i främmande världs-
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delar satts i verket och multikulturalismen efter nya folkvandringsvågor
blivit ett faktum underminerades den eurocentrism som varit rådande både
i studier och forskning vid de amerikanska universitetens litterära institu-
tioner.

En av dem som ivrigast deltagit i den amerikanska kanondebatten är Ed-
ward W. Said, professor i engelskspråkig litteratur vid Columbia Universi-
ty. I arbetet 

 

The World, the Text and the Critic

 

 (1983) formulerar han i
kapitlet ”Secular criticism” sin syn på den europeiska klassikertradition
som i det längsta behärskat litteraturundervisningen också i USA. ”Det är”,
skriver han, ”sedan Eliots, I.A. Richards och Leavis tid en plikt för den hu-
manistiska universitetsläraren i vår kultur att ägna sig åt studiet av de stora
minnesmärkena i litteraturen. Varför? För att de skall kunna överföras till
yngre studenter, som i sin tur för dem vidare till nästa generation. Men nu
representerar för första gången i historien hela den imponerande byggna-
den av humanistisk kunskap, vilande på klassikerna i europeisk litteratur,
bara en bråkdel av faktiska relationer och av samspelet människor emellan
i den nuvarande världen.”

I princip är Said som forskare positivt inställd till ”comparative literatu-
re”. Den är, skriver han i 

 

Culture and Imperialism

 

 (1993) en form av veten-
skap som alltid syftat till att tränga igenom isolering, bortom provinsialism
i syfte att ”betrakta flera olika kulturer i kontrapunktiskt samspel”. Samti-
digt nödgas han konstatera – och detta är hans poäng – att det komparativa
litteraturstudiet ”ironiskt nog” uppstod under den europeiska imperialis-
mens mest expansiva skede. Han anser komparatismen därmed vara inte
bara påverkad av utan också ingå som ett moment i imperiesystemet; sam-
ma invändning hade redan den vänsterorienterade, mot Sorbonne kritiska
falangen på 1960-talet framfört. Han ser rentav det dolda syftet i den mo-
derna komparativa litteraturhistorien vara att etablera urvalet av ett antal
nationella kanoniska skrifter vilkas särställning, auktoritet och estetiska
självständighet till varje pris skall upprätthållas. Därmed har Said satt fing-
ret på en öm punkt: sambandet mellan jämförande litteraturhistoria och ka-
nonbildning. Ty inom komparatismen jämförs texter – genetiskt eller
illustrativt – inte bara med hänsyn till genre, utformning, metaforik etc utan
också kvalitativt, värdemässigt, efter en estetisk värdeskala. De graderas
och rangordnas. En kvalitativ jämförelse lägger grunden för en kanonbild-
ning.
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Som invandrare i Förenta staternas universitetsvärld – han är en i väster-
ländsk kulturtradition utbildad palestinier – upplever Said uppenbarligen
en kluvenhet. Som ämbetsman och universitetslärare hör han hemma i det
kulturellt dominerande skiktet; som politiskt engagerad palestinier – tidvis
i nära kontakt med Arafat – har han sina sympatier på den arabiska, alltså
den koloniala sidan, hos de folk som söker sin kulturella identitet. Kluven-
heten speglas självfallet bl.a. i Saids attityd till det kontroversiella begrep-
pet kanon.

Han kan med nostalgi se tillbaka på två framstående tyska forskare som
Erich Auerbach och Ernst Robert Curtius och deras insatser; tillsammans
med sin hustru har han för övrigt översatt ett av Auerbachs arbeten, den ur-
sprungligen i Frankfurt am Main 1992 tryckta 

 

Philologie in der Weltlitera-
tur

 

. Auerbachs 

 

Mimesis

 

 har han prisat inte bara som en uppvisning i text-
analys utan som en akt av civilisatorisk överlevnad. Auerbach hade som
komparatist under andra världskriget tagit som sin uppgift att, kanske för
sista gången, presentera den europeiska litteraturen i olika utvecklingsske-
den. Några men långtifrån alla texter i sitt urval hämtade han från kanonis-
ka författare. Dante, Rabelais, Montaigne, Shakespeare, Goethe, Stendhal
och Balzac hörde till de utvalda.

Auerbachs 

 

Mimesis

 

 har uppenbarligen spelat en större roll och mottagits
mer positivt i USA än i komparatismens hemland, Frankrike. I 

 

Revue de
littérature comparée

 

 1947 hade boken bedömts påfallande snävt av ledar-
gestalten i den franska falangen, Fernand Baldensperger. Den franske kriti-
kern anklagar Auerbach för att vid sina täta textjämförelser försumma att
använda erkänd genetisk metod för att på så sätt leda i bevis exempelvis
vad Balzac lärt av Walter Scott. Auerbach har över huvud – enligt Baldens-
perger – inte anlagt de historiska aspekterna på sitt material; realismens
historia återstår att skriva.

Först sedan 

 

Mimesis

 

 år 1953 översatts till engelska blev den uppmärk-
sammad i den amerikanska litteraturdebatten. Året efter anmäldes den, som
tidigare nämnts, av Wellek i 

 

Kenyon Review

 

. Han tog avstånd från Auer-
bachs oprecisa och motsägelsefyllda realismbegrepp och skulle över huvud
önskat en mera fast teoretisk ram kring textexplikationerna. Men han har,
från sina utgångspunkter, intet att invända mot den illustrativt komparativa
metod som Auerbach tillämpar och han är positivt inställd till den typ av
analys, där stilistiska, idéhistoriska och sociologiska synsätt får samverka.
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När Said tar upp 

 

Mimesis

 

 i sin bok 

 

Kultur och imperialism

 

 konstaterar
han – under all vederbörlig veneration – att komparatismen där är stöpt i
förkrigstidens form. Här finns fasta gränsdragningar mellan ett antal euro-
peiska länder, och några få dominerande språk och litteraturer. Auerbachs
grundsyn på historieförloppet sägs i allt väsentligt vara ”idealistisk och
osystematiskt hegeliansk”. Said konstaterar att Auerbach lika litet som
Curtius någonsin visat intresse för asiatiska, afrikanska eller latinamerikan-
ska texter. De har ritat sin karta på samma sätt som den koloniala geografi-
ens teoretiker med Europa i självklart centrum. Det ger Said samtidigt
anledning att ifrågasätta begreppet ”Weltliteratur”.

Dekonstruerad med hjälp av marxistinfluerad historiefilosofisk logik
framstår den dittillsvarande komparatismen för Said som raka motsatsen
till vad dess tidiga förespråkare – både i Frankrike och Tyskland – en gång
avsett. Den gav knappast upphov till någon universell, gränsöverskridande
förståelse i en anda av folkförsoning. I stället har det västerländska central-
perspektivet åstadkommit att väsentliga litterära provinser och traditioner i
”tredje världen” helt exkluderats. I en av Saids tidigare böcker, 

 

Orientalism

 

(1978) hade han med pedagogiska exempel demonstrerat hur Österlandets
kultur systematiskt vantolkats i västerländsk litterär imperietradition eller
utraderats som en underlägsen och helt perifer del av en större helhet. Inte
för inte väljer Said som motto för ett av kapitlen i 

 

Culture and Imperialism

 

ett citat från Nobelpristagaren Toni Morrisons 

 

Playing in the Dark

 

. Det är
den essäsamling, där hon vill visa, att den afro-amerikanska folkgrupp som
hon själv tillhör eliminerats ur det officiella amerikanska självperspektivet,
men att den äger en livskraftig mot-energi.

Said hyser misstro mot mycket i det amerikanska universitetssystemet:
utom mot nationalismen också mot expertväldet och expertstriderna. I stäl-
let för den partiella analys som olika nationella och systemteoretiska skolor
erbjuder, talar han för vad han kallar ”den globala analysens kontrapunktis-
ka framgångslinje”. Den kommer inte att leda tillbaka till den gamla huma-
nismens föreställning om litteraturens universum som en harmonisk
symfoni utan till bilden av en ”atonal symfoni”, en för Saids tankemodell
mera adekvat metafor.

Med sina dubbla lojaliteter har Said i sitt sökande efter kulturell identitet
förblivit kluven. Hans bok är i själva verket fylld av olösta motsägelser;
han har själv placerat sig i ett skruvstäd. Han talar i överraskande negativa
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tonfall om ”den fantastiska explosionen av specialiserande och separatistis-
ka kunskaper, afrocentrism, occidentalism, feminism, marxism”. De har
nämligen, skriver han blivit ”skolor som stympar och oskadliggör det som
var inspirerande och intressant i den ursprungliga insikten”.

Å andra sidan tar Said ännu mera bestämt avstånd från den amerikanska
kulturpolitik som fått ett av sina uttryck i den studie som utbildningsminis-
tern i Reaganregeringen William Benett publicerat under titeln 

 

To Reclaim
a Heritage

 

: att återkräva ett kulturarv. Han tömmer också sin vredes skålar
över Cornellprofessorn Allan Bloom, som i en inledande fas tagit ställning
i den amerikanska kanonstriden. Redan på första sidan i sin bok med titeln

 

Shakespeare’s Politics

 

 från 1964 hade han om det amerikanska universi-
tetsväsendet fällt det bistra omdömet: ”The most striking fact about con-
temporary university is that there is no longer any 

 

canon of books

 

 which
form their taste and information”.

Allan Bloom byggde ut sin kritik av sitt lands universitetsväsen i best-
sellern 

 

The Closing of the American Mind

 

 från 1987. Han klagar över hu-
manioras förfall. Boken är inte längre för studenten en följeslagare genom
livet. Undervisningen i jämförande litteratur har fallit i händerna på dekon-
struktivister. Det finns inte längre kompetenta lärare som ägnar sig åt ”Gre-
at Books education”. Texten står inte längre i centrum. ”There is no text,
only interpretation”, klagar han.

För Allan Bloom är den västerländska kanon uppenbarligen ett national-
pedagogiskt instrument, ägnat att konsolidera en hotad amerikans självi-
dentitet. Vad Edward Said syftar till är däremot att vidga ramarna för kanon
och inom dessa infoga verk från utomeuropeiska litteraturer som också de
är berättigade till sin plats. Kravet ”to open up the canon” ställer med sam-
ma kraft andra postkoloniala kritiker. Så den i Bengalen födda, vid Cornell
University hos Paul de Man utbildade dekonstruktivisten, marxisten och
feministen Gayatri Spivak i boken 

 

In Other Worlds. Essays in Cultural Po-
litics

 

 (1988).
Idén om en världsvid komparatism, som skulle ge rum också åt Orien-

tens litteraturer hade ju redan Etiemble upprepade gånger fört fram. René
Wellek hade i uppsatsen ”Comparative Literature to-day” (1965) invänt att
Etiemble kanske var alltför sangvinisk i sin förhoppning att kunna ändra
huvudriktningen av comparative literature. Etiemble önskar, skrev Wellek,
att vi alla skall studera kinesiska, bengali och arabiska. Han underskattar
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vår tröghet och svårigheten för flertalet av oss att nå avancerade språkkun-
skaper i de orientaliska språken. Men i princip har han rätt, när han kräver
”a genuinely universal study of literature”.

Welleks invändningar kan riktas också mot Edward Saids eventuella för-
sök att omprogrammera litteraturforskningen. I själva verket är Said väl
medveten om att han argumenterar mer som utopisk politiker än som empi-
risk vetenskapsman. Men självfallet hör han till den grupp inom kanonstri-
den, som ifrågasätter ”The Western Canon”.

De tre citerade orden står som titeln på ett arbete av den amerikanske
komparatisten Harold Bloom från 1994. I inledningskapitlet till boken de-
klarerar Bloom att hans avsikt inte är att blanda sig i den pågående ameri-
kanska kanondebatten. Han misstror debattörerna med politiska höger-
sympatier, som försvarar the Canon för att de inbillar sig att den kunde ge
stöd åt de moraliska normer som de vill upprätthålla. Men med minst lika
stor skärpa avfärdar han forskare från politiskt vänsterhåll som resolut vill
göra sig av med det västerländska litterära traditionsarvet, ersätta det med
”Black Studies”, ”Feminist Studies” eller andra politiska kanonformatio-
ner.

Det allvarligaste hotet mot humanismen i den akademiska världen kom-
mer enligt Harold Blooms synsätt från massmedia och det multikulturella
samhället. Afroamerikaner, feminister, marxister och sexuella avvikare gör
anspråk på att ta över initiativet vid många universitet. Han sammanfattar
dessa minoritetsgrupper, som – befarar han – snart inte längre är i minori-
tet, under namnet 

 

The School of Resentment

 

, förbittringens eller hämnd-
lystnadens fraktion. De gör uppror mot dominansen av ”all the dead white
European males” i den västerländska litteraturtradition som lärs ut. Bloom
räknar som motståndare till västerländsk kanonbildning också de franska
postmodernisterna med Derrida och Foucault; den senare ville ersätta kon-
ceptet kanon med metaforerna ”biblioteket” eller ”arkivet”. Båda dessa be-
grepp utesluter avsiktligt den värdehierarki som är ett fundament i
kanonformationen.

Harold Bloom hade tidigare gjort viktiga inlägg i den komparativa litte-
raturhistoriens problemdebatt i tidigare böcker, bland dem 

 

The Anxiety of
Influence

 

 (1972). Farhågan att bli påverkad av framgångsrika föregångare
– the anxiety of influence – utlöser enligt den modell Bloom skisserar, hos
den senkomne diktaren en försvarsmekanism. Den engelske litteraturhisto-



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

128

 

rikern Walter Jackson Bate hade i en bok från 1970 med titeln 

 

The Burden
of the Past and the English Poet 

 

ingående reflekterat över ett problem som
oroat litteraturteoretiker alltifrån 1700-talet: om författaroriginalitetens be-
trängda villkor under en växande och allt mer överväldigande litterär tradi-
tion. Med anknytning till Bates formel ”the burden of the past” talar Harold
Bloom om ”the burden of influence”. Den kan ingen undandra sig: den är
ett nödvändigt stadium i den litterära skapelseprocessen. I stället för att
tyngas till jorden av bördan och hamna i epigoneri protesterar den innovati-
ve författaren med att göra uppror. I ett oidipalt drama triumferar han över
föregångaren, den starka fadersgestalten, ”the strong author”, genom ny-
skapande, avvikande grepp, retoriska och metaforiska.

Bloom komplicerar denna författarnovisens frigörelseprocess – som i
äldre komparativa resonemang brukade tolkas som en form av ”negativ in-
fluens” – med att dela upp förloppet i ett antal hypostaserade, från varandra
avgränsade stadier som han ger sällsamma namn ur esoterisk, klassisk och
kabbalistisk retorik. Den psykologiska utgångspunkten för hans resone-
mang är självfallet Freuds teori om oidipuskomplexet. En svensk läsare er-
inras om hur August Strindberg, utgående från 

 

sin

 

 tids modeströmning
inom psykologien, Nancyskolans suggestionslära, ställde upp en teori om
”hjärnornas kamp”. Strindberg såg i denna tvekamp främst slutakten: hur
den svagare hjärnan krossas av den starkare.

I sin sena bok 

 

The Western Canon

 

 (1994) har Bloom tonat ned det freu-
dianska inslaget i sin influensteori. Men han vidhåller, att det urval inom
det litterära systemet som leder fram till en kanon – i detta fall västerlan-
dets kanon – är en 

 

agon

 

, en kamp på liv och död, där de estetiskt minder-
värda verken slås ut. Samtidigt är han mån om att framhålla mångfalden
och motsättningarna inom traditionsarvet: ”complexities and contradic-
tions constitute the essence of the Western Canon, which is anything but a
unity or stable structure”. Det är i sista hand genom senkomna diktares eget
val av erkända föregångare, ”ancestral figures”, som en kanon skapas.

Den litterära traditionen kan inte tecknas som ett överlämnande, ett
överantvardande av ett arv från generation till generation. Den innebär en
konflikt mellan ”past genius” och ”present aspiration”. Tävlingspriset är
den litterära ryktbarheten. I detta sammanhang hänvisar Bloom till Ernst
Robert Curtius och hans utredning av toposbegreppet ”Dichtung als Vere-
wigung”, i en särskild exkurs i boken 

 

Europäische Literatur und latei-
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nisches Mittelalter

 

. Grundtanken om det suveräna diktverkets förmåga att
motstå tiden och glömskan finner Curtius belagd både hos Homeros, hos
Horatius i hans formel ”monumentum aere perennius” och hos Dante som
använder verbet 

 

aeternare

 

 som ”Verewigungstopos”. Bloom poängterar i
resonemangen om tradition och nyskapelse att dikter, romaner och skåde-
spel ständigt uppstår som svar på tidigare dikter, historier, noveller och
skådespel. Dessa svar är beroende av läsakterna och tolkningarna av de
senkomna författarna, läsakter – vilka enligt Blooms något oklara uttryck –
är identiska med de nya verken. ”There can be no strong canonical writing
without the process of literary influence, a process vexing to undergo and

 

difficult to understand

 

”, förklarar han. Kanske kunde man om hela denna
process enligt vilken förebilderna finns kvar i mästerverken, men förvand-
lade till oigenkännlighet, använda orden i det sextioandra fragmentet av
Heraklit, lika dunkla och lika djupsinniga som ibland Blooms eget orakel-
språk: ”Odödliga döda, dödliga odödliga, leva de andras död, dö de andras
liv”.

Auerbach och Curtius hade skrivit sina epokgörande verk i Hitlerväldets
skugga, med strikt objektiv hållning och avklarnad stil. Harold Blooms bok
har formen av ett lärt kåseri kring några av världslitteraturens erkända mäs-
terverk med personliga och provokativa synpunkter. Han tecknar en mörk
bild av samtiden och understryker att han lever i en civilisation som obön-
hörligt inkräktar på tiden till fördjupning i skönlitteraturen. Själv räknar
han sig till den sannolikt sista generation som funnit det mödan värt att lära
sig behärska konsten av 

 

close reading

 

. Han är övertygad om att litterär
bildning och forskning i framtiden kommer att överlåtas åt en allt mindre
elit.

Redan första meningen i hans bok anger ett lätt resignerat tonläge. ”I
denna bok studerar jag tjugosex skribenter nödvändigtvis med en viss nos-
talgi, eftersom jag försöker avskilja och urskilja (isolate) de kvaliteter som
gjorde dessa författare kanoniska, det vill säga auktoritativa i vår kultur”.
Den rangordning han upprättar, där han placerar Dante som den förste och
Shakespeare som den störste – ”the canonic centre” – förutsätts vara byggd
på annat än ideologiska, religiösa, moraliska eller sociala värderingar. Han
menar att den helt vilar på den kraft och auktoritet som de litterära mäster-
verken utstrålar, på deras ”aesthetic dignity”, ett värdekriterium som
Bloom närmast övertar från Auerbach.



 
Litteraturhistorien i Europaperspektiv

 

130

 

Sin framställning har Bloom lagt upp som en svit minimonografier över
de tjugosex författarskapen. Han etablerar en kronologi i viss anknytning
till Giambattista Vico i fyra världsåldrar, den teokratiska, den aristokratiska
och den demokratiska; åt den fjärde som omfattar 1900-talet har han givit
namnet: den kaotiska. Till den teokratiska ålderns litterära mästerstycken
för han de bibliska böckerna, Bhagavad-Gita, Koranen och de antika för-
fattarna. Den aristokratiska åldern räknar han från Dante till och med Goe-
the, den demokratiska från Wordsworth till Tolstoj och Ibsen. I den
kaotiska åldern hör bland många Siegmund Freud hemma, kanoniserad
inte i egenskap av psykolog men som författare. Hit hör också Borges, Ne-
ruda, Pessoa, Proust, Joyce, Kafka och Beckett.

Han medger att hans val av ”kanoniska” författare kan förefalla god-
tyckligt, men försvarar sig genom att förse oss med en supplerande reserv-
lista. Han har velat välja diktare som är representativa både för sin tid och
sitt land. Ställd inför frågan vad som i sista hand gör de utvalda diktarna
kanoniska, svarar han att det är deras ”strangeness”, ett annat ord för origi-
nalitet.

Bloom säger sig i denna bok inte vara direkt intresserad av att belysa de
intertextuella relationerna, ”the intertextual relations”, mellan de 26 förfat-
tarna. Hans syfte är i stället att se dem som representativa för hela ”the
Western Canon”. Bloom kan sägas följa en av den klassiska komparatis-
men förordad metod bara såtillvida som han excellerar i jämförelser mellan
olika verk och fiktionsgestalter. Komparationerna som vittnar om hans
egen enorma beläsenhet är ofta överraskande, men syftar sällan till att ge
de långa linjernas perspektiv. När han i kapitlet om Shakespeare följer Sha-
kespearereceptionen till Goethe och Tolstoj är det egentligen blott för att
dekonstruera deras tolkningar av Shakespeare som ”misreadings”. Något
liknande sker i kapitlet om Freud som står under rubriken ”A Shakespeare
reading” men som snarare borde ha hetat ”A Shakespearian misreading”:
Freuds tanke att bakom Hamletdramat återfinna Oidipusmytens mönster
avvisas. Det avsnitt som ägnas åt James Joyce’s 

 

Ulysses

 

 och 

 

Finnegan’s
wake

 

 står, mer exakt, under rubriken ”Joyce’s agony with Shakespeare”;
Joyce’s författarskap tas som exempel på ”influence agony”, Blooms favo-
ritkategori.

Harold Blooms komplexa schema har mötts med kritik från både höger-
och vänsterhåll. Louis Renza har i en artikel under rubriken ”Influence” in-
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gående i den av Frank Lentrichia och Thomas McLaughliness utgivna
handboken 

 

Critical Terms for Literary Study

 

 (1995) nystat upp trådarna i
Blooms resonemang och påpekat inkonsekvenser. Renza medger, att tidi-
gare komparatism kan ha haft en kulturellt konserverande funktion genom
att betrakta den litterära traditionen som en kedja, där det ena verket griper
in i det andra. Bloom pretenderar på att ha anlagt ett nytt, mindre auktori-
tärt perspektiv på den litterära traditionen genom att bygga in ett återkom-
mande upprorsmoment. Det hade – vill man gärna tillägga – i själva verket
redan Brandes gjort i 

 

Hovedstrømninger

 

. Bloom betraktar litteraturens his-
toria som ett ständigt pågående inbördeskrig; Renza erinrar om den histo-
riska situation i vilken Blooms teori lanserades: det kalla krigets epok.

Samtidigt påtalar Renza ett patriarkalt inslag i Harold Blooms schema.
Det oidipala upproret passar i varje fall inte in i den historiebild som de fe-
ministiska forskarna byggt upp. I sista hand intar Bloom själv en auktoritär
försvarsposition gentemot intränglingar. Han vill underbygga maktställ-
ningen hos 

 

The Western Canon

 

 utgående från vad han uppfattar som ett es-
tetikens kategoriska imperativ. 

Sitt största intresse får Harold Blooms bok från 1994 som vittnesbörd
om ett sent stadium i komparatismens historia. Med auktoriteten hos en le-
gendomsusad, åldrad Yaleprofessor åtar sig Bloom att med hjälp av jämfö-
rande metod urskilja de oförglömliga mästerverken och återskapa
västerlandets kanon, som från så många håll blivit ifrågasatt. I kampen för
att återupprätta en sådan tradition är han inte ensam. Vid sin sida har han
bland andra sin professorskollega i Yale, dekonstruktivisten J. Hillis Miller,
som formulerat sin litterära trosbekännelse i orden ”I believe in an establis-
hed canon of English and American literature”; Miller inskränker sig alltså
dock till att hävda kanontraditionen endast inom 

 

ett

 

 språkområde. Att ka-
nondebatten inte är avslutad i USA framgår bl.a. av titeln från ett arbete
från 1998, författat av universitetsläraren i filosofi Herman Sinaiko med ti-
teln 

 

Reclaiming the Canon

 

. I denna bok får både Platon och Kon-fu-tse,
både William Blake och Li Po sina platser i den kanoniska rollistan.

*

När 

 

littérature comparée

 

 tog form som skolbildning i slutet av 1880-talet
hade det främsta syftet varit att uppspåra förbindelselinjer mellan genrer,
former, teman och verk i de olika europeiska ländernas litteratur. Tunnlar
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grävdes i ett komplicerat kommunikationsnät. Vad som skedde var emel-
lertid icke sällan att grundvattnet sjönk. De estetiska kvaliteterna och verk-
ningsfaktorerna riskerade att komma bort under jakten på influenser och
reminiscenser.

Dilthey och hermeneutikerna såg tolkningen av verken som viktigare än
utforskandet av den genetiska tillkomstprocessen. New Criticism på 1940-
talet krävde att det enskilda verket skulle betraktas och behandlas som en
autonom helhet. Både hos hermeneutiker och nykritiker kom värdeupple-
velsen och den estetiska värderingen åter till sin rätt. Tiden var snart inne
för en annan typ av komparatism än den värdeneutrala, genetiska. I stället
återvände ett antal forskare till den illustrativa, värderande litteraturjämfö-
relsen och därmed efter hand till kanontanken.

Egentligen är vi då tillbaka i ett stadium, där spelet begynte. Ty den älds-
ta kanonbildningen i judisk, kristen och antik tradition var i själva verket
intet annat än en tidig form av jämförande litteraturstudium. De godkända
texterna erkändes som auktoritativa, mönsterbildande och avskildes från
dem som inte höll måttet, antingen det gällde den retoriska formen eller
budskapet. Auerbach och Bloom, båda med hemhörighet i den judiska tra-
ditionen av skriftlärda, och Ernst Robert Curtius som spårade teman i väs-
terländsk litteratur tillbaka till Grekland och Rom, alla tre fullföljer – var
på sitt sätt – traditionen från de rabbiner som valde ut de erkända texterna
till Gamla Testamentet och från de alexandrinska och bysantinska filologer
som bestämde vilka texter som skulle läsas i antikens skolor och, när ett år-
tusende gått, också vid de europeiska universiteten. 

Texter som fått rangplatsen av kanoniska tillhör människosläktets kol-
lektiva minne. De kan uppfattas – och har uppfattats – på samma gång som
mönster och utmaningar. De inbjuder till en dialog över tid och rum. Bil-
den av litteraturtillägnelsen som ett sådant samtal är en metafor som ofta
möter hos talesmän för kanontraditionen. Harry Levin understryker tidsas-
pekten, när han i sin artikel 

 

Core. Canon. Curriculum

 

 (1981) stannar för
formuleringen ”a continuous dialogue between ancestors and contempora-
ries”. Charles Altieri talar i sin bok 

 

Canons and Consequences

 

 (1991) om
det litterära traditionsmedvetandet som ”the presence of the past” vilket
möjliggör ”an imaginative dialogue”, ett samtal som rimligtvis ger rum
också för invändningar och nya uppslag.
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Debatter om en västerländsk litterär kanon har väckt större uppmärk-
samhet och svårare konflikter vid universiteten i USA än i debatterna kring
den europeiska union som nu håller på att ta form. Kanske borde ändå frå-
gor, som rör gemensamma litterära referensramar ges viss prioritet i de uni-
versitära utbildningsprogram som syftar att underlätta det europeiska
samtalet. Prismatiskt speglar de olika nationallitteraturerna i Europa de
skilda kulturella system och mentaliteter som utformats under historiens
gång. 

Om konflikter och motsättningar men också om ett enhetligt litteratur-
arv, om möjligheter till ömsesidigt samspel och utbyte har i sin mån den
övergripande litteraturhistoriska forskningen kunskaper att förmedla.

Redan Jean Monnet, en av arkitekterna bakom EU yttrade en gång: ”Om
vi nu på nytt skulle starta bygget av Europa borde vi börja med kulturen”. I
Mastrichtfördragets artikel 128 talas om den ”europeiska identitet” som
skulle kunna utvecklas jämsides med andra existerande identiteter: etniska,
nationella, regionala.
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