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skala. I v. Helvigs översättning, som lämnar läsa
ren i fred och närmar Tegnér till denne, påtalar 
han tendensen till »paraphrasierend-glättenden 
Nachdichten», och mot »die glatte Lesbarkeit» 
som utmärker hennes tolkning kontrasteras »das 
Kolorit des ’Verschiedenartigen’» som Mohnike, 
vilken alltså lämnat Tegnér i fred och närmat läsa
ren till honom, lyckats förläna sin översättning; 
genom sällsynta fack- och dialektuttryck som mot
svarar förlagans ordval har Mohnike åstadkommit 
»jene nordische Patina», vilken v. Helvig — efter
som hon inte har utnyttjat en dylik vokabulär — 
»mit ihren farblos-nicht lokalisierbaren Bezeich
nungen zu bilden schwerlich imstande war». De 
talrika avvikelser från förlagan, som v. Helvig gör 
sig skyldig till, exemplifieras och bedöms nega
tivt; samma fenomen betecknas, när det spar
samt förekommer hos Mohnike, som »Unab
hängigkeit von ’sklavischer Gleichmachung’» eller 
bestås omdömet: »hier waltet Mohnikes schöp
ferische Phantasie selbständig».

Mohnike har presterat en trogen tolkning och 
han har även teoretiskt motiverat sin inställning. 
Som man kunnat vänta med hänsyn till hans aka
demiska skolning ansluter han sig helt till den 
princip som knäsatts genom Voss’ epokbildande 
tolkning av Odysséen 1781 och som förblivit den 
allmänt antagna när det gällt översättning av antik 
poesi. En översättare skall, framhåller Mohnike, 
analysera fram det karakteristiska i sin förlagas 
stoff, språk, metrik, anda och nationella egendom
ligheter, och om han förmår återge detta i sin 
målspråkliga text, medföljer på köpet, tror Moh
nike, den »Hauch poetischen Geistes» som 
»weht» i förlagan. Denna inställning och tro dela
des inte av v. Helvig som synes av hennes praxis. 
Symptomatiskt för hennes översättarattityd är 
enligt Brennecke, att hon försökt att profilera sig 
själv som skaldinna vid sidan av Tegnér. En så
dan hållning har gammal hävd inom översättnings- 
historien, vilket Brennecke inte berör. I stället 
kontrasterar han den mot Mohnikes strävan att 
underordna sig förlagan och betraktar deras olika 
attityder som utslag av deras samhällsställning.

Ur en anmälan från 1833 som jämför de båda 
tolkningarna — v. Helvigs hade utkommit i en 
andra upplaga 1832 och Mohnikes 1831 — citerar 
Brennecke en passus, där v. Helvigs översättning 
säges vara fri för »dem gründlichen Deut
schen», som föredrar Mohnikes grundligare 
arbete. Detta uttalande prioriterar Brennecke som 
en bekräftelse på sin tes. Mohnikes översättar- 
hållning är bestämd av hans borgerliga ursprung 
och yrkesverksamhet (som skolråd i Stralsund och 
sedermera superintendent) och anammas därför av 
den borgerliga smaken, vars språkrör den ano
nyme recensenten axiomatiskt antas vara. Bren
necke finner vidare, att Mohnike motsvarar

Lukäcs’ beskrivning av den sanne borgaren, vars 
borgerliga yrke inte är »Beschäftigung, sondern 
Lebensform», och fortsätter: »So wie zu Mohni
kes Leben die Wissenschaft gehörte, war auch 
seine translatorische Beziehung zur Poesie von 
der Wissenschaft geprägt, dem Primat ’der 
ruhigen Arbeit über die Genialität’, den Lukäcs 
als Teil der Ethik des bürgerlichen Lebens ver
steht.» Därmed är Brennecke framme vid sin slut
summering:

»Es war das Resultat seiner ’ruhigen Arbeit’, 
dass Gottlieb Mohnike nicht nur einen Beitrag 
zur Kenntnis der skandinavischen Literatur in 
Deutschland leisten konnte, sondern darüber hin
aus auch jenes Ziel erreichte, dessen Erlangen der 
höfischen Dilettantin Amalie von Helvig ver
sagt blieb: die ’Frithiofs Sage’ Tegnérs für lange 
Zeit zum ’Gemeingut des Deutschen Volkes’ 
gemacht zu haben.»

Åtskilligt förefaller dubiöst i Brenneckes re
sonemang, åtminstone för den som inte tänker i 
hans kategorier. Framför allt är det svårt att inse, 
varför v. Helvigs samhällsställning i sig skulle 
hindrat henne att åstadkomma en lika trogen tolk
ning som Mohnike. Tidigare har Brennecke 
räknat upp en rad företrädare för det aristokra
tiska bildningsskikt som hon tillhörde. Bland 
dessa märks t. ex. Goethe, Schleiermacher och 
Voss. Deras sociala position har inte hindrat dem 
från att ha samma synsätt på översättning som 
Mohnike.

Ja n  Mogren
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Ellisiv Steen: Det norske nasjonalhistoriske drama 
17 5 6 - 19 7 4 . Med beskrivende register. Gyldendal 
norsk forlag. Oslo 1976.

Boken är ett resultat av ett forskningsprojekt, 
som under Ellisiv Steens ledning utförts vid In
stitutt for nordisk språk og litteratur vid Oslo- 
universitetet. Den är intressant och användbar, 
främst som uppslagsverk, men det är ingen ge
nomförd genreundersökning som härmed före
ligger. I själva verket utgörs nästan hela boken 
av det »beskrivande register» som i titelbladets 
typografi intar en så undanskymd plats. Regist
ret består av systematiska beskrivningar av de 95 
tryckta pjäser, av 62 olika författare, som låter 
sig inordnas under projektets definition av sitt 
föremål: »skuespill skrevet av norske forfattere, 
som behandler emner fra norsk nasjonal histo
rie». Den första är Niels Krog Bredals sångspel 
Gram og Signe, eller Kierligheds og Tapper
heds Mesterstykke, från 1756, den sista Peder 
Cappelens sagadrama Kark, som fick sin ur-
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premiär vid Nationaltheatrets jubileumsföre- 
ställning 1974.

I en inledande redogörelse för undersök
ningens förutsättningar understryker professor 
Steen dess karaktär av experiment. Valet av just 
det nationalhistoriska dramat har främst berott 
på möjligheten att med relativt enkla medel av
gränsa genren. Själva textmaterialet är egentligen 
av underordnad betydelse. Huvudsyftet har varit 
att pröva en metod, att arbeta med ett stoff som 
den traditionella litteraturforskningen, med 
vissa markanta undantag, lämnat åt sidan. Man 
kan, skriver Steen, »i lengden ikke fortsette å 
se bort fra den uoversiktlige vrimmel av litteræ
re produkter som skjuler sig under litteraturhisto
riens seleksjon». Projektet ansluter sig alltså till 
den gren av internationell litteratursociologi som 
inriktat sig på att förmedla ett rättvisande sig
nalement av olika litterära perioder och genrer, 
genom kartläggning av det totala litteraturutbu
det och de marknadsmekanismer som bestämt 
dess form och innehåll.

Den kvantitativa metodik, som i detta sam
manhang flitigt kommer till användning för att 
bemästra de stora textmängderna, har här satt sin 
prägel på det formaliserade registret, där varje 
pjäs beskrivs enligt ett fastlagt schema med 9 
kategorier, som söker inringa dess litterära och 
sceniska egenart. Utöver rent bibliografisk infor
mation lämnas uppgifter om kompositionen, om 
språkformen och om rollistan och dess inslag av 
historiska gestalter. Dessutom ges handlings
resumé och karaktäristik av personskildringen 
och av förhållandet till de källor som författaren 
bevisligen eller med sannolikhet använt sig av.

I kategorin »spesielle opplysninger» berörs 
viktiga motiv och teman, anakronismer, arka- 
iserande språkton o. d. Här förekommer ock
så komparativa påpekanden i form av parallel
ler till andra norska pjäser — däremot inte till 
utländsk nationalhistorisk dramatik eller till and
ra former för historisk diktning. Och här demen
terar texten ofta inledningens påstående om be
skrivningarnas objektivitet. En strävan i denna 
riktning är naturlig med tanke på arbetets syfte 
och på uppgiften att beskriva verk av Ibsen och 
Bjørnson enligt samma normer som mindre 
skickliga och inspirerade författares alster. Men 
avsaknaden av »kvalitativ vurdering» borde nog 
ha framhållits med något mindre tvärsäkerhet 
mot bakgrund av kommentarer av typen: »Lik
heten med Ibsens Tru Inger’ viser avstanden til 
virkelig diktning» (s. 1 18).

Registrets kronologiskt uppställda rad av pjäs
beskrivningar, kompletterad med titel- och for
fattarregister, utgör en förträfflig kommenterad 
bibliografi. Med den som utgångspunkt skis
serar Steen i sin inledning genrens utveckling

och diskuterar dess förhållande till växlande 
historiska förutsättningar. I tabellform illustreras 
det nationalhistoriska dramats andel i den totala 
tryckta dramaproduktionen under olika decen
nier. Dess storhetstid visar sig, inte oväntat, vara 
åren 1830-1879: medan omkring en fjortonde
del av den samlade norska dramatiken är natio
nalhistorisk, utgör genren under denna period 
mer än en fjärdedel av alla pjäser. Det är i god 
överensstämmelse med dess ställning i andra 
europeiska länder, t. ex. Sverige, där i övrigt just 
inspirationen från Norge spelar en viktig roll, 
och där Ibsens och Bjørnsons bidrag till genren 
under 1860-talet bildar en tyngdpunkt i teater
repertoaren.

Främsta drivkraften i denna högkonjunktur är 
givetvis de allmänna nationalromantiska ström
ningarna och därmed besläktade idéer, som t. ex. 
skandinavismen, men Steen påvisar hur själva 
nationalkänslan, även då den befriats från kopp
lingen till romantikens litterära mönster, är ett 
avgörande incitament för genrens författare. Ett 
slående exempel är dess framskjutna ställning 
under åren efter sekelskiftet, då sagan och den 
äldre historien, som varit huvudleverantörer av 
intriger till 1800-talspjäserna, ersätts av ämnen 
från nyare historia. I tiden kring unionskrisen 
och självständigheten kan &mtida politiska mot
sättningar och kritik av Unionspartnern Sverige 
på ett smidigt sätt transponeras till situationer 
hämtade från åren under danskt herrevälde.

Under resten av 1900-talet intar genren en 
blygsammare plats inom dramaproduktionen, 
utan dock att helt försvinna. Sagamotiven blir 
åter dominerande, och många pjäser torde vara 
resultat av det växande intresset för lokalhistoria. 
Det är symptomatiskt, att åtskilliga tillkommit 
som bygdespel och att mer än hälften skrivits på 
nynorska. Flertalet pjäser har en klar demokratisk 
tendens, och huvudmotivet är ofta brytningen 
mellan olika samhällsklasser. Att den nationella 
gemenskapen genomgående sätts framför öppna 
sociala konflikter och att kritiken oftast riktas mot 
främmande inkräktare och tyranniska härskare är 
drag som förenar de moderna nationalhistoriska 
dramerna med 1800-talets och som understryker 
hur vissa konventioner förefaller vara inbyggda i 
själva genren.

Till denna föredömligt koncisa historiska 
översikt har fogats ett försök att mäta de en
skilda dramernas livskraft. Både i litteratur
historiska verk och i »den allminnelige bevisst
het» är det pjäser från 1800-talets mitt, främst 
av Ibsen och Bjørnson, som stått sig bäst. Ty
värr är denna del av undersökningen, som kun
nat bli ett intressant bidrag till belysningen av 
litteraturhistorisk kanonbildning, ganska kon
turlös. Det är förvånande, att dramernas sceniska



bärkraft tillmätts så ringa uppmärksamhet. För 
de pjäser som spelats meddelas endast premiär
året. Uppgifter om senare uppföranden hade 
varit värdefulla och bör vara ganska lättåtkom
liga i de olika teatrarnas repertoarförteckningar. 
Att en 1800-talspjäs fortfarande spelas framstår 
som ett säkrare bevis på dess förmåga att över
leva än det faktum, att den vid en informell en
kät visar sig vara present i »det allmänna medve
tandet». Även pjäsernas öde i andra medier, 
som radio, tv och film, är av intresse i detta 
sammanhang. Ett exempel är Hans Wiers-Jens- 
sens Anne Pedersdotter, som nått internatio
nell ryktbarhet inte som scenpjäs, utan som un
derlag för Carl Th. Dreyers film Vredens dag. 
Denna aspekt har emellertid inte alls beaktats.

Ellisiv Steens sammanfattning är dock som 
helhet uppslags- och innehållsrik. Men de för
väntningar, som dess redogörelse för projektets 
intentioner väcker, uppfyller boken inte. Den 
framstår som första steget i en större under
sökning, en omsorgsfullt redovisad material
inventering. Även om det inte framgår att så är 
fallet, finns det därför anledning att tro, att det 
endast är ett ^/resultat som härmed presenteras. 
Registrets systematiserade uppgifter erbjuder en 
soJid grund för analys av genrens form, person
teckning, idéinnehåll, tematik och funktion un
der olika perioder. Förhoppningsvis kommer 
Ellisiv Steen själv eller andra av projektets del
tagare att åta sig detta arbete och därmed teckna 
en helhetsbild av det norska nationalhistoriska 
dramat.

Niels H alkjær

Herbert Kraft: Das Sch i  eks als drama. Interpreta
tion und Kritik einer literarischen Reihe, Max 
Niemeyer Verlag. Tübingen 1974. (Unter
suchungen zur deutschen Literaturgeschichte, 11).

Helmut Schanze: Drama im bürgerlichen Realismus 
( 18 5 0 -18 9 0 ). Theorie und Praxis. Vittorio Klos
termann. Frankfurt am Main 1973. (Studien zur 
Philosophie und Literatur des neunzehnten Jahr
hunderts, 21).

Vid en jämförelse kan Herbert Krafts och Helmut 
Schanzes avhandlingar framstå som illustrations- 
exempel på litteraturforskningens spännvidd. 
De har samma litterära genre som sitt ämne, men 
i sin behandling av den framstår de som extrema 
motpoler: medan Kraft ägnar ett mindre antal val
da dramer från antik till nutid en starkt spekulativ 
tolkning, som helt lämnar form, tillkomstsituation 
och funktion åt sidan, har Schanze sett som sin 
uppgift att undersöka den samlade dramatik
produktionen under en kortare period och rela

tera den till faktorer som teaterpolitik, scenpraxis 
och publiksmak.

Orsaken till olikheterna är emellertid inte 
skiljaktigheter i de två forskarnas världsuppfatt
ning. Kraft och Schanze delar en materialistisk 
grundsyn. Båda ser den historiska situationen 
och samhällets socio-ekonomiska tillstånd som 
bestämmande för litteraturens utformning och 
innehåll. Men från denna gemensamma utgångs
punkt rör de sig mot vitt skilda mål med mycket 
olikartade metodiska fortskaffningsmedel. Det är 
självfallet en fråga om personliga intressen vem av 
dem som förefaller mest angelägen att följa. För 
den som söker kunskap om innebörden och arten 
av dramats förhållande till sina historiska förutsätt
ningar framstår dock Schanze som den mest gi
vande.

Mottot till Herbert Krafts Das Sch i  eks als drama, 
en Napoleon-replik i ett samtal med Goethe, un
derstryker den grundtanke som skall exempli
fieras: »Was will man mit dem Schicksal? die 
Politik ist das Schicksal.» Kraft koncentrerar sig 
helt på dramernas idéinnehåll, men hans under
sökning är inte idéhistorisk, utan filosofisk
analytisk. I sin inledning, som huvudsakligen äg
nas en historisk-semantisk utredning av begrep
pen »öde» och »slump», fastslår han som sin 
avsikt »Literaturgeschichte unter einem be
stimmten Aspekt zu demonstrieren». Denna 
aspekt är ideologikritikens. Boken behandlar den 
dramatyp som, sedan Gervinus myntade termen i 
sin litteraturhistoria 1842, gått under beteck
ningen »ödesdramat», men det är typens framträ
dande under romantiken som utgör dess kärna och 
ideologikritikens främsta föremål. Analysen 
av det romantiska ödesdramat, representerat av 
pjäser av Tieck, Müllner, Grillparzer och, som 
typexempel, av Werners Der vierundzwanzigste 
Februar, upptar större delen av boken. Kring 
detta avsnitt har grupperats en rad korta essäer 
med dramaanalyser, vars huvuduppgift är att illu
strera vägen till och bort ifrån romantikens filoso
fiskt motiverade sociala defaitism. För detta ända
mål använder Kraft sig av Sofokles, Gryphius, 
Schiller, Kleist, Hebbel, som han tidigare ägnat 
en omfattande studie, Büchner, Hauptmann, 
Camus och Peter Handke.

Ödesdramats bärande motiv är, enligt Kraft, 
människans brist på »Selbstbestimmung». Detta 
begrepp måste betraktas som en historisk kate
gori, inte som en allmänmänsklig egenskap. Tron 
på ödets makt och slumpens inflytande står i 
kontrast till människans ansvar för sina egna hand
lingar. Tolkat på detta sätt kan förändringarna i 
ödesdramats idéinnehåll ses som uttryck för 
växlande epokers position på vägen mot männi
skans frigörelse och medvetande om sin hand
lingsfrihet. I sin analys av romantikens drama
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