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forord

Siden 2003 har verdenslitteratur været et vigtigt emne i undervisning og
forskning ved Det Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet. Et af resulta-
terne heraf er serien Verdenslitteratur, hvis første bind hermed udkommer.
Serien består af forskningsbaserede antologier og monografier om verdens-
litteratur til brug for undervisning i gymnasiet og videregående uddannelser
– og som indspil i den almene kulturelle debat om litteraturens forandring
under indtryk af globalisering, internationalisering og andre forandringer af
de litterære institutioner. 

Hastige forandringer af markedsvilkår, økonomi og politik på verdens-
plan ændrer også på kulturelle forhold. Serien fokuserer på den status, litte-
ratur har i disse globale kulturelle kredsløb, idet forandringer i litteraturens
mediale funktioner er en vigtig dimension i forståelsen af kulturelle foran-
dringer – også i et bredere kulturelt perspektiv. Ikke mindst fordi litteratur i
stadig stigende grad fremstår som et indflydelsesrigt medium for beskrivelse
og forståelse af politiske, kulturelle, identitetsmæssige og etniske vilkår i en
globaliseret verden, der rækker ud over nationale grænser og regionale uni-
onsdannelser.

Jeg vil gerne takke Aarhus Universitetsforlag og dekan Bodil Due ved Det
Humanistiske Fakultet, Aarhus Universitet, for interesse og velvilje i realise-
ringen af serien og det redaktionelle og forskningsmæssige arbejde, der ud-
gør dens baggrund. Endvidere tak til Mads Rosendahl Thomsen, Svend Erik
Larsen og Niels Lehmann – alle fra Institut for Æstetiske Fag, Aarhus Uni-
versitet – for god kollegial bistand. Endelig tak til seriens samlede redaktion
for visionært engagement i seriens fremtid.

Århus, april 2008

Jørn Erslev Andersen
hovedredaktør
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Mads Rosendahl Thomsen

introduktion

En gammel idé aktuel på ny

I mange år havde begrebet verdenslitteratur en støvet tilværelse. Det henvi-
ste enten til al den litteratur, som ikke var fra ens egen nation, eller til litte-
ratur, som man hævdede var både universel i sin appel til mennesker i alle
kulturer og af den højeste kvalitet. Der er i og for sig ikke noget galt med
hverken den ene eller anden definition, men de kompletterer ikke hinanden
særlig godt. I stedet giver de et valg mellem på den ene side verdens uende-
lige mængde af litteratur – uden nogen særlig kvalifikation – og på den anden
side et stærkt hierarkisk udvalg af litteratur, hvor kvalitetskriterierne ikke
fremgår af definitionen.

Verdenslitteratur er også et emne, som egner sig til løfterige skåltaler om
det universelle i kunsten og i menneskeheden, og det leder alt for let hen til
spørgsmålet om enkelte værkers status: ”Jamen, er det så verdenslitteratur?”
Men bag om disse egenskaber ved begrebet åbner der sig et komplekst og
interessant forskningsområde af teoridannelse, litteraturlæsning, kanonde-
batter, historisering og kulturhistorie, et vidt forgrenet felt, som er vokset i
de seneste år. 

Begrebet har rod i Johann Wolfgang von Goethes nærmest henkastede
bemærkninger om verdenslitteratur, som han reflekterede over fra 1827 og
frem til sin død i 1832. Hos ham ses verdenslitteraturen som en afløser for
nationallitteraturerne, som båret af en kosmopolitisk ånd, der lader de loka-
le litteraturer spille sammen på en større scene end den, nationen tilbyder.
To årtier senere var Karl Marx og Friedrich Engels mindre optimistiske i
deres syn på verdenslitteraturens komme. De så den som en konsekvens af
kapitalismen, hvis logik også rakte over i bogens verden, og de forudså, at lit-
teraturmarkedet ville blive globaliseret.
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Men kultur- og litteraturhistorien efter Goethe udviklede sig på mange
måder stik modsat af, hvad han havde forestillet sig, nemlig mod en større
grad af nationalisering. Litteraturen og litteraturhistorien blev redskaber,
som kunne bære fortællingen om en nations egenart uden at gøre alt for
megen brug af et ellers traditionelt bærende element i historieskrivningen:
krige mod andre nationer. I 1899 var Georg Brandes i en artikel om verdens-
litteratur (optrykt i dette bind) således ganske nedslået over, at kulturen
havde taget retning mod en mere national orientering. Den kosmopolitiske
tidsånd, som Goethe havde levet i, var for Brandes at se nu afløst af en langt
mere snæversynet nationalisme.

Brandes var måske for pessimistisk i sin vurdering af verdenslitteraturens
udvikling. Der er siden blevet oversat flittigt og skrevet glimrende fremstil-
linger, hvor litteraturen beskrives i et verdensperspektiv, og hvor nationale
præferencer ikke har været afgørende. Ikke desto mindre har der været tale
om en verdenslitteratur, som har været domineret af vestlig litteratur.
Ligesom ideen om verdenslitteratur ikke har budt på væsentlige kvalifikati-
oner af, hvordan man bør udvælge, kontekstualisere, sammenstille og histo-
risere ud fra det enorme reservoir af tekster, som er fremstillet gennem tiden.

Det næste store ryk for udviklingen af begrebet verdenslitteratur er først
kommet inden for de seneste årtier. Globaliseringen – økonomisk og kultu-
relt – har afgjort spillet en rolle for, at man er begyndt at overveje, om der
kunne findes mere interessante og frugtbare måder at gå til emnet på end at
vælge mellem den inkluderende ”al verdens litteratur” og den ekskluderen-
de ”verdens bedste litteratur”. Der er opstået et behov for at bestemme, hvad
verdenslitteratur kan være, når fænomenet er udspændt mellem idealer om
det kosmopolitiske, en åbenhed over for andre kulturer, et ønske om at erfa-
re nyt, og så de pragmatiske hensyn, som knappe ressourcer, ikke mindst tid,
sætter.

Dette bind introducerer til en række af disse overvejelser med udgangs-
punkt i verdenslitteraturbegrebets historie og frem til de mest pointerede og
velunderbyggede nye indspil i debatten om, hvordan verdenslitteratur kan
forstås som en udfordring til litteraturkritik og litteraturhistorie. I resten af
denne introduktion vil verdenslitteratur blive sat i forhold til andre paradig-
mer inden for litteraturvidenskab, til forhindringer for en globaliseret litte-
ratur, og til betydningen af transnational litteratur.
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