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Sten Andersson 

DEN FJÄTIRADE CLIO 

"Cfio, historiens mu.sa svävar ej fritt över tid och rum. Hennes 
rörelsefrihet är starkt inskränkt · genom historikernas, hennes 
tjänares, ofrdnkomliga beroende av sin samtids erfarenheter, värde· 
ringar och problematik. Men begränsningen behöver icke nödvän
digtvis innebära endast nackdelar. Tvdnget kan adlas till frihet''. 

Med denna fromma förhor,pning och historiefilosofiska ståndpunkt inleds Hugo 
Valentins klassiska verk 'Den fjättrade C/io", som gavs ut för över trettio år 
sedan, 1957. Boken känns fortfarande mycket aktuell och tankeväckande. Ja, den 
är kanske ännu mer aktuell just nu än för n~gra år sedan, med tanke på den 
minst sagt explosionsartade utvecklingen i Osteuropa. Det är förvisso inte 
bara Clios tjänare, historikerna, som är bundna av tiden och rummet. En studie 
av nyhetsflödet i massmedia i några östeuopeiska länder under 1989, skulle ~e 
vid handen att gamla sanningar och begrepp snabbt blir föråldrade i den samti
da utvecklingen. Givetvis kommer öststasexperter, Clios tjänare och andra, att 
få mycket att stå i när Europas historia skall skrivas om för att passa in i 
den "nya" tiden. Mot den bakgrunden framstår de analyser som Hugo Valentin 
gör i sin bok värdefulla även för Clios nutida tjänare. Hugo Valentin hävdar 
nämligen i sitt förord, att "all hist. irieskrivning värd namnet i själva verket 
är samtida histori a". Denna tes utvecklas på ett övertygande sätt i boken. 
Valentin ger åtskilliga exempel på hur samtiden påverkat tolkningen av förflu
ten tid. 

Historieskrivningen om antikens Grekland 

Ett bra exempel på Valentins tes är analysen av historieskrivningen om det an
tika Grekland. Vid nyhumanismens tidevarv i början av 1800-talet framställdes 
Greklands antika historia på ett synnerligen positivt sätt. Nyhumanisterna såg 
det gamla Hellas som "en idealt skön värld, bebodd av harmoniska, lyckliga 
människor". Ingentin~ modernt är jämförbart med något antikt", yttrade t ex 
den välkände humanisten och utbildningspolitikern Wilhelm von Humboldt. Så 
småningom skulle denna nästan naivt positiva bild komma att revideras. I mit· 
ten och slutet av 1800-talet uppmärksammade historiker plötsligt de politiska 
och ekonomiska striderna i det antika Grekland. Det "frisinnade Athen" blev 
för många liberaler något av ett idealsamhälle (G.Grote). Men 1800-talslibera
le rnas idealisering av Athen kom att kritiseras av socialhistoriskt inriktade 
1900-tals historiker (Meyer, von Pöhlmann, Rostovtzeff), som fann ojämlikhet 
och social nöd i det antika Grekland. Den nyhumanistiska idealiseringen av 
G re kland har dock haft en viss livskraft även i modernare skildringar. Detta 
kan vid en ytlig betraktelse synas tala mot Valentins huvudtes, men även detta 
kan förklaras ur samtida händelser, som en motreaktion mot en alltför nedlå
tande historieskrivning om antiken. 

Historiens stora mä n 

Förutom en analys av historieskrivningen om det antika Grekland, innehåller 
boken också spännande och läsvärda essäer om skildringen av "stora män" som 
Bismarck, Napoleon och Augustus. Av särskilt intresse för historie lärares yr· 
kesutövning är kapitlet "Historieundervisningen o m de s k stora mä nnen". I 
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detta kapitel diskuterar och analyserar Valentin bl a Esaias Tegners historie-
. syn som den uttrycks i meninge n, "stora andar ge sin form åt tiden". Valentin 
hävdar att "kulten av den store mannen" kulminrade vid 1800-talets mitt, före 
imperialismens genombrott och Nietzsches övermänniskolära. En som skulle 
kunna räknas till de "stora" männen är Bismarck, som Valentin ger stort urymme 
åt i sin bok. Det intressanta med Bismarck i detta sammanhang är att han själv 
uttalade sig om personlighetens roll i historien, och gav enskilda personer 
inklusive sig själv en blygsam roll i historien. Varken han eller någon annan 
kunde "göra något annat än ge akt på händelsernas gång för att ingripa i rätta 
ögonblicket", menade Bismarck. Valentin vill dock ge den "store mannen" Bis
marck en viktigare roll i historien än denne själv tilldelade sig. Han menar 
att Bismarck löste "de n tyska frågan på sitt individuella sätt mot både 
konungens och det tyska folke ts vilja, ett skolexempel på den stora personlig
hetens allt besegrande makt". 

Den förste "moderne" tänkaren som satte "den stora massan" och inte den en
skilde personen i medelpunkten för det historiska intresset var enligt Valen
tin den franske filosofen Condorcet i slutet av 1700-talet. I Sverige togs 
frågan om personlighete ns roll upp i metodiska anvisningar till undervisningen 
i historia på gymnasiet år 1935. I dessa underströks att "personligheterna 
inte får försvinna ur undervisningen eller endast göras till typer, represen
tanter för den ena eller andra riktingen eller ström.riingen". Valentin tycks 
själv, som redan famkc;nmit, dela denna uppfattning. Aven om han samtidigt 
hiivdar att de handlande personerna aldrig får lösryckas "ur den groningsgrund 
som de spirat ur". 

Alt bibringa människokunskap 

Valentin anser att just "handlande personers liv och karaktär" attraherar 
"inte bara den hjältedyrkande ungdomen utan hela den historiskt intresserade 
allmänhetens intresse". Biografin har alltså en stor popularitet menar Valen
tin. Me n han hävdar också, ty4ligt påverkad av freudiansk filosofi, att "det 
undermedvetna själslivets betydelse låter människorna, inklusive de s k stora 
männen, framstå mer osäkra och splittrade än man förut gjorde". Men trots 
dessa freudianska problem menar Valentin att "en av histoneundervisningens 
viktigaste uppgifte r" är att bibringa "verklig människokunskap". Om vilka män
niskor historielärarna bör bringa kunskap är dock ett problem för Valentin. 
Numera framstår "de stora natu rvetenskapsmännen som historiens hjältar", häv
dar Valentin. Det är "ännu ett olöst problem hur de skall kunna infogas i his
tori ekurserna". Valentin vill dock mte ge historielärarna några bestämda 
rekommendationer: "Världshistorien är ett väldigt Panteon. Vilka av de stora 
döde som läraren vill dröja vid och levandegöra beror ytterst av honom själv. 
Ha n har stor frihet a tt välja. Bäst skildrar han säkert dem som intresserar 
honom mest." 

Valentins bok är alltså både intresseväckande och aktuell. Att han själv som 
"Clios tjänare" inte kan frigöra sig från tid och rum är uppenbart. Men det är 
också tyd ligt att han "adlat detta tvång till frihet". Boken har med andra ord 
stått sig bra trots fjättringen vid tid och rum. 




