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raskande negativa värderingar. Under bedöm- 
ningskategorierna dåliga, ointressanta och ovikti
ga böcker i årskurs i hamnar således enligt ele
verna bl. a. Gäst hos verkligheten och Nässlorna 
blomma, medan Kallocain, Flugornas herre och 
Lars Hård ligger högt på ranglistan. Ett stort 
frågetecken sätter man i marginalen till en formu
lering på s. 83. »En bred lärarerfarenhet», står det, 
»talar emellertid emot uppfattningen att fördju
pade kunskaper om författare och epoker över 
lag skulle skapa eller förstärka en positiv attityd 
till litteraturläsning.» Kursiverar man orden över 
lag och menar hos alla elever finns självfallet 
ingenting att invända mot formuleringen, men då 
är den en truism. Menar man någonting annat, 
får man nog lov att dokumentera den breda 
lärarerfarenhet man hänvisar till.

Att elever har mycket bristfälliga kunskaper om 
litterär terminologi överraskar ingen och bekräftas 
i en undersökning av Staffan Hildemar, som in
skärper att terminlärning behövs men måste ha en 
klar motivering. Positiva och negativa erfarenhe
ter av betingstudium av den besvärliga Romanti
ken redovisas från flera projektgrupper. Man slås 
av den orimliga arbetsinsats som krävs för en ef
fektiv planering och undrar om en lärare med 
normal kapacitet gör om ett sådant försök två 
gånger. Gunnar Hansson gör nya, mera pedago
giskt inriktade prov med den skalbedömning han 
tidigare prövat på Endymion och konstaterar med 
kritisk sans, att svårigheterna och osäkerhetsmar
ginalerna fortfarande är stora: skalornas pålitlighet 
som instrument för registrering av betydelsevalö
rer är inte klarlagd, sambandet mellan skalbedöm
ningarna och de verbaliserade tolkningarna ännu 
inte utredd.

Nämner man till sist en utförlig presentation av 
olika Göteborgsprojekt som har tagit upp frågan 
om de litterära värderingarna, bör det stå klart, att 
den SO-rapport som Gunnar Hansson utarbetat 
ställer en mängd oerhört viktiga litteraturpedago
giska problem. Den borde en tid framåt kunna ge 
näring åt den debatt om litteraturens framtid i vårt 
land, som inte får avstanna ens när svenskan blir 
alla skolbarns favoritämne.

H ans Lindström

312 Övriga recensioner

Text och teater. Festskrift till Lennart Breitholtz 
den 8 dec. 1974. (Stencil.) Göteborg 1974.

Festskrifter kan ju i princip innehålla vad som 
helst, men kravet på en viss övergripande organi
sation har uppenbarligen växt på sistone. När den 
litteraturvetenskapliga institutionen i Göteborg 
samlats kring en festskrift till Lennart Breitholtz

på hans 65-årsdag, har man enats om att söka följa 
en teaterlinje som syftar till att demonstrera olika 
infallsvinklar inom teaterforskningen ur litteratur
vetenskaplig synvinkel. Dessa föresatser har gett 
ett mångsidigt resultat: här finns teoretiska upp
satser, historiska och analytiska uppsatser och stu
dier i en så specifik teaterproblematik som adapta- 
tion. Skriften föreligger i en enkel stencilutgåva, 
men även om intrycket av uppsatserna är lite blan
dat, är den något så ovanligt i Sverige som en 
samlad manifestation av teaterforskning och vore 
onekligen förtjänt att spridas i en lite mer lättill
gänglig utgåva.

Det största intresset tilldrar sig onekligen av
delningen Teoretiska perspektiv, därför att littera
turteorin inom svensk forskning är ett så försum
mat område att varje bidrag emotses med tack
samhet och oförblommerad nyfikenhet. Natur
ligtvis svarar Kurt Aspelin för det tyngst vägande 
bidraget i denna avdelning (och i festskriften 
överhuvudtaget) — annat vore väl inte att vänta av 
författaren till Textens dimensioner, denna engage
rade plädering för ett mer teoretiskt inriktat stu
dium av litteraturen. Vad han har skrivit här är 
någonting inte mindre än ett första utkast till en 
teatersemiotik. Eftersom det vid uppsatsens till
komst endast förelåg några få kortare studier i 
ämnet, är det en väsentlig insats Aspelin gjort med 
sitt försök till en elementär teatersemiotik och 
enligt min mening något av en händelse i svensk 
litteraturforskning trots det anspråkslösa omfång
et.

Aspelins uppsats, som han kallat D et teatrala 
tecknet, pläderar för »att teatersemiotiken bör er
kännas som ett av de centrala fälten för en teater
vetenskaplig grundforskning». Den utgår självfal
let från teaterns komplexa och syntetiska karaktär, 
från vad den kallar »teaterhändelsen», inte exem
pelvis enbart texten, och dess centrala tes är att »i 
en teaterhändelse blir alla element i helheten be
tydelsebärande delar av ett specifikt estetiskt 
teckensystem». Teaterhändelsens tecken uppfat
tar Aspelin som »sekundärt modellbildande». Det 
är en term som hämtats från Jurij Lotman och som 
anknyter till den hjelmslevska konnotationssemio- 
tiken. De primära tecknen i en teaterföreställning, 
dvs. dekor, mimik, gestik, klädedräkt, ljussättning 
och det denoterande talet, får sin egentliga inne
börd först på ett annat sekundärt plan och i en 
skapad estetisk helhet. Först där, på en sekundär 
nivå, blir teaterhändelsens förkonstling en me
ningsfull verklighetsmodell. Mest energi ägnar 
Aspelin åt tesen att »teatertecknet är hierarkiskt 
uPpbyggt och försett med dominant». Teaterhän
delsen består av olika skiktade och samtidigt på ett 
komplicerat sätt relaterade nivåer, där ett eller 
möjligen ett par element är markant dominerande, 
t. ex. ordet och skådespelaraktionen i den vanliga
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teatern, kroppsspråket i pantomimen, bilden i ta- 
bleaux vivants. Avslutningsvis uppehåller sig As- 
pelin vid den problematiska frågan om teaterhän
delsen har en egen grammatik och om denna låter 
sig beskrivas. Något preciserat svar kan inte ges, 
men Aspelin kan exemplifiera utifrån den revolu
tionära agit-prop-teatern och dess konventionali- 
serade typgalleri. Men han varnar också mycket 
klokt för en mekanisk överflyttning av den lingvis- 
tiska terminologin på konstmaterial av olika slag: 
»det finns ingen ’konstkompetens’, som det finns 
en språklig kompetens, gemensam för alla i kol
lektivet som talar ett visst språk», heter det.

I den teoretiska avdelningen skriver vidare 
Gunnar Hallingberg informativt och klargörande 
om retorikbegreppets förvandlingar utifrån den 
scen i Fröken Ju l ie ,  där Jean klassmedvetet berät
tar om sin barndom. Han påpekar skillnaden 
mellan den snäva innebörd som termen retorik 
har fått i svenskan, där den betyder »frasrik väl
talighet», och den mer extensiva betydelse den 
numera har inom andra språkområden och i mo
derna vetenskapliga sammanhang, där begreppet 
står rent generellt för metoder att förmedla bud
skap av olika slag och på olika nivåer. I en an
språkslös och skissartad uppsats försöker här slut
ligen Bertil Nolin teckna konturerna av en mo
dern teatergenre som det dramatiska collaget, 
som han ställer i kontrast till vad han kallar 
»aristotelisk teater». Att undersöka de nya, 
mer temabundna än intrigstyrda dramaformernas 
framväxt genom expressionism, dadaism och 
happening-rörelse etc. är en angelägen uppgift, 
men det hade onekligen krävts större utrymme 
för att göra rättvisa åt materialet och ge mer 
terminologisk skärpa åt framställningen.

Den historiska avdelningen innehåller som sig 
bör uppsatser om skilda epokers dramaformer. 
Hans-Erik Johannesson tar upp det klassiska pro
blemet med den grekiska tragedins ursprung och 
gör sig till talesman för Gerald F. Elses tes i T h e  
Origin a n d  E a rly  Form o f Greek Tragedy (1965) att 
den grekiska tragedin är att betrakta som en litte
rär skapelse, som växt fram ur rhapsodtävlingarna 
under senare hälften av 500-talet f. Kr., inte ur 
Dionysos- eller heroskulten eller ur andra rituella 
sammanhang. Han söker bygga vidare på denna 
tes och förklara den inre motsägelse som ligger 
däri att uppförandet av tragedierna under Peisi- 
stratos’ styre kom att förläggas till Dionysos- 
festen, med hänvisning till den försonings- och 
utjämningspolitik som Peisistratos förde. Det är 
väl i och för sig en rimlig hypotes, men materia
let beträffande tragedins födelse är ju så mång
tydigt att det är möjligt att argumentera i många 
olika riktningar. Är det inte snart dags för den 
stora genetiska syntesen?

Ur sin djupa kunskap om renässansteatern och

dess spelformer och symbolik har Gustaf Fredén 
hämtat sitt stoff till en fin uppsats om älvorna som 
motiv och roll i den elisabethanska teatern. Börje 
Räftegård skriver en allmän studie över Stagnelius’ 
skräckdrama G läd jeflick an  i  Kom med tonvikt på 
stoffvalet, och Agneta Pleijel har gått till en gam
mal bekant som Ibsens V ildanden  och argumente
rar för att Ibsen när det gäller grosshandlar Werles 
och gamle Hjalmar Ekdahls skumma skogsaffärer i 
det förflutna haft i åtanke det svenska s. k. »bagg- 
böleriet», dvs. firman J. Dicksons påstådda rov
drift på kronoskog under 1860-talet. Gunnar Ahl- 
ström har tidigare framkastat tanken på detta, och 
författarinnan gör det här i viss mån ytterligare 
sannolikt, men utan bindande bevis för att Ibsen, 
som befann sig i Rom på 1860-talet, verkligen 
känt till affären.

Om Riksteaterns tillkomst och Karl Gerhards 
intensiva motstånd mot denna berättar Åke Pet
tersson. I ett par uppsatser om barn- och skoltea- 
ter tar Gunilla Dahlberg upp skoldramat på 
1600-talet som en parallell till den moderna peda
gogikens intresse för dramatisk föreställning, och 
Lena Fridell har gått igenom tidig svensk barntea
ter på Lorensbergsteatern.

Avdelningen analyser och to lkningar är koncen
trerad kring Strindbergs dramatik: Folkungasagan  
(Märta Oléhn) och Spöksonaten (Nils Åke Sjö- 
stedt). Ett grupparbete av den typ som tidigare i 
flera sammanhang sprungit fram ur Göteborgsin- 
stitutionens unga garde gäller G u stav I I I  i anslut
ning till uppsättningen på Göteborgs stadsteater 
1973; det är en studie som till karaktären i viss 
mån ansluter till Kurt Aspelins bok om Tim on av  
Aten  och Ralf Långbackas uppsättning av detta 
Shakespeare-drama och som har ett mycket mått
fullt marxistiskt perspektiv. Vidare skriver Birgit
ta Ahlmo-Nilsson i en väl genomarbetad analys 
om Hjalmar Bergmans Sagan, och Per-Arne Hen- 
ricson aktualiserar Willy Kyrklunds hyperintres- 
santa pjäs Medea fr ä n  Mbongo.

Dramatisk adaptation är en fascinerande men 
föga uppmärksammad problematik, den behand
lar transformationen av litterära verk till ett reali
serande på scenen och kan sägas beteckna själva 
övergången från litteraturvetenskap till teaterve
tenskap. Studier av detta slag görs här av Sverker 
Göransson, som har undersökt Eyvind Johnsons 
föga kända dramatisering av Strändernas svall, och 
av Peter Hallberg, som informativt berättar om 
dels Laxness’ genuina dramatik från 1960-talet, 
dels hans bearbetningar av romaner till skådespel. 
Hur ett scendrama omvandlas till hörspel under
söks slutligen av Jan Mogren i en studie över 
radioteaterns arrangemang av ett så omfattande 
verk som Orestien.

Avslutningsvis en allmän reflexion. Det är svårt 
att frigöra sig från intrycket av en viss allmän mo



notoni vid genomläsningen av de huvudsakligen 
deskriptiva uppsatserna i festskriften. Undantag är 
-  förutom Aspelins pionjärarbete -  uppsatser 
som har en preciserad problemställning som ut
gångspunkt. De gör läsningen av skriften mera 
engagerad, och det är lätt att utifrån detta driva 
resonemanget lite längre. Mer stimulerande upp
satser på litteraturforskningens område skulle 
förmodligen kunna åstadkommas om man gjorde 
sig möda att inledningsvis formulera ett eller flera 
speciella problem inom det område man föresatt 
sig att behandla och sedan göra själva problemlös
ningen till en intellektuellt spännande och njutbar 
färd genom en terräng, vars hemligheter sakta 
men säkert avslöjas för läsarens ögon. Ar sådana 
retoriska och pedagogiska knep främmande för 
litteraturforskningen idag? Jag misstänker de är 
nödvändiga. Det vore en katastorfal utveckling om 
litteraturforskarna själva föll i sömn inför med- 
bröders och medsystrars forskningsmödor.

Ingemar A lgu lin

314  Övriga recensioner

Kurt Aspelin: Textens dimensioner. Problem och 
perspektiv i  litteraturstudiet. Norstedt. Sthlm 
1975-

Efter några textantologier om marxistisk littera
turanalys och rysk formalism och strukturalism 
återkommer Kurt Aspelin, oförtröttlig introduk
tör och provokatör, med en personlig och pole
misk sammanfattning av den aktuella litteraturve
tenskapliga debatten och ett program med per
spektiv mot framtiden.

Inledningsvis behandlas strukturalismen, främst 
den franska. Sådana översikter blir nu allt vanliga
re (en av de senaste: J. Culler, Structuralist Po- 
etics) men Aspelins sammanfattning, intelligent 
och kunnigt gjord, om också kortfattad, är utan 
tvivel välbehövlig för en svensk publik. Men dess 
syfte är dock närmast att tjäna som utgångspunkt 
för en vidare diskussion. Strukturalismen har gett 
modern litteraturvetenskap nya och effektiva 
verktyg för att analysera litterära texter men den 
har, menar Aspelin, inte varit lika generös med 
hjälpmedel när det gäller att tolka och förklara 
dessa texter. Inriktad på att klarlägga textens 
språkliga strukturer, dess »grandes formes vides», 
som Barthes uttryckt saken, har den vanligen 
medvetet -  i den vetenskapliga objektivitetens 
namn -  avstått från att diskutera de möjligheter 
till tolkning och förklaring som dessa former ska
par. Här kan marxismen, anser Aspelin, uppträda 
som en »utmaning». Den tillhandahåller en teori 
som kan foga in dessa strukturer och modeller i en 
totalitet där deras samhälleliga funktioner och hi
storiska mening framträder. Ett slags syntes av

marxism och strukturalism ter sig sålunda som en 
litteraturteori med sikte på framtiden.

Till detta kan man först och främst invända att 
egentligen förhåller det sig precis tvärtom. Det är 
strukturalismen som under senare år uppträtt som 
en utmaning mot en litteraturteori som bara har 
alltför lätt att spåra ut i dogmatism, reduktionism 
och politisk konformism. Vad som skett är att en 
del marxistiska kritiker försökt förnya sig genom 
att ta vara på vissa av strukturalismens idéer vilket 
onekligen varit till godo för den marxistiska debat
ten.

Om man nu kan tänka sig en ytterligare inte
grering ter sig mera tveksamt. Det är visserligen 
riktigt att bägge riktningarna har något gemen
samt: man vill gå under ytan och söka efter de 
»djupstrukturer» som bestämmer litteraturen som 
kommunikation människor emellan. Frågan är 
bara på vems villkor en sådan integrering skall 
ske. De två riktningarna talar för det första skilda 
språk: strukturalismen en lingvistisk terminologi, 
marxismen däremot en politisk jargon, utsatt för 
snabb nedslitning. Dessutom har ju strukturalis
men ett eget totalitetsbegrepp: en allmän kultur- 
semiotik som söker klarlägga människans förmåga 
(och begränsning) att konstruera och uppfatta oli
ka »texter» och teckensystem. Där marxismen 
ställer samhället som ram för text och upplevelse 
sätter strukturalismen människan, hennes »bio
grammatik» och kulturkontext. Ur dess synpunkt 
ingår den marxistiska modellen i den allmänt kul
tu rsemioti ska; om dess plats och funktion i det 
sammanhanget kan man alltid diskutera.

Aspelins marxistiska modell är inte detsamma 
som »sociologisk litteraturforskning», det måste 
vidare understrykas. För denna har han inte myc
ket till övers. Förhållandet mellan dikt och sam
hälle vill han betrakta ur en mycket radikalare 
synvinkel. Här gäller det att resolut frigöra sig från 
hävdvunna litteraturbegrepp och etablerade vär
deringar och gå under ytan för att finna de »strate
gier» som »manipulerar» dikten. Det kräver fors
kare med en ny och »friare» utblick — boken 
utmynnar i ett angrepp på UKAS-reformen, 
marxistiskt »partisanarbete» på institutionerna 
förordas och slutligen tutar Aspelin frejdigt i den 
stora revolutionstrumpeten: »Med klassamhället 
är också diktens bojor krossade.»

Detta är rent nonsens. Aspelin talar här uppen
barligen mot bättre vetande. Erfarenheterna från 
länder som anser sig ha avskaffat det borgerliga 
klassystemet talar som bekant ett helt annat och 
mycket tydligt språk.

Det antyder en annan och fundamental svaghet 
hos den skisserade modellen. Det talas i samman
hanget mycket om »borgerlig» och »monopol
kapitalistisk» och det är uppenbart att modellen 
är tänkt att användas på samhällssystem i stil med


