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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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framhåller Kraft, med anslutning till forskare som 
Walter Benjamin och K. A. Wittfogel, den klass
bestämda bakgrunden till dess »Theorie des Fata
lismus»: användningen av ödet och slumpen som 
förklaring till händelser och beteenden speglar ett 
socialt statiskt samhälle, där den personliga viljan 
och den genomreflekterade handlingen kan fram
stå som betydelselösa. Det är karaktäristiskt att en 
representant för Det unga Tyskland som Börne 
med skärpa vänder sig mot den determinism som 
kommer till uttryck i ödesdramat. Genrens för
fattare bidrar, medvetet eller omedvetet, till att le
gitimera ett reaktionärt politiskt system. Genom 
att beslöja möjligheterna att tolka det förflutna i 
historisk-samhälleliga kategorier hindrar de en 
realistisk uppfattning av samtiden och därmed 
förändringar av de härskande villkoren. I den 
nyare dramatiken får slumpen och ödet en annan 
innebörd: den handlingsförlamning som deras in
verkan ålägger personerna i det romantiska dramat 
ger vika för uppfattningen, att en tillvaro be
härskad av slumpen i själva verket ställer männi
skan fri att själv forma sitt öde.

Krafts bok är uppslagsrik och konsekvent i sin 
analys, men dess tysk-filosofiska jargong är knap
past ägnad att underlätta läsar-kommunikationen. 
Den omfattande notapparatens ständiga och inte 
alltid lika nödvändiga eller välmotiverade åbero
pande av i stort sett samtliga filosofins och littera
turforskningens betydande namn från Fichte och 
Kierkegaard till Wittgenstein och Adorno gör 
dessutom ett ganska pretentiöst intryck. Fram
ställningen har mer tycke av moralfilosofisk trak
tat än av litteraturforskning. Det totala avskalan
det av alla yttre skikt till förmån för en ensidig in
riktning på ödesdramerna som existentiella doku
ment innebär dessutom en risk för övertolkning 
och felslut, eftersom forskaren avhänder sig möj
ligheten att bedöma litterära formlers och form
konventioners inverkan på idéinnehållet. Krafts 
undersökning förmedlar endast i ringa mån några 
kunskaper om ödesdramat som drama.

Helmut Schanzes Drama im bürgerlichen Rea
lismus utgår från dramat som speltext, som under
lag för en teaterföreställning. Schanze rör sig, på 
ett ytterst fruktbart sätt, långt in på teaterhisto
riens råmärken. Hans undersökning ingår i den för 
ögonblicket mycket livaktiga riktningen inom tysk 
litteraturforskning, som arbetar på att kartlägga 
främst 1800-talets totala litteraturutbud, läsvanor 
och litterära produktionsförhållanden. Försöken 
att tränga under ytan på den litteraturhistoriska 
bild, som är resultatet av generationers värde
ringar och utgallringar, och därför även behandla 
verk som traditionellt bedöms som populär- eller, 
för att använda den tyska termen, triviallitteratur, 
har avfött en rad intressanta litteratursociologiska 
studier, med Rudolf Schendas monumentala 
inventarium Volk ohne Buch som mittpunkt.

Utgångspunkten för Schanzes arbete är just 
uppfattningen att merparten av den litterära 1800- 
talsproduktionen är estetiskt undermålig. En all
män åsikt, upprepat så ofta att den upphöjts till 
dogm, är att seklets senare hälft, tiden mellan 
Hebbels död och die Modernes genombrott 
med Hauptmann, innebär en period av djup misär 
för det tyska dramat. Den genomgång av littera
turhistoriska verk, med vilken Schanze inleder sin 
bok, utgör en kedja av belägg för detta domslut, 
som han sammanfattar med orden: »Verfall, Ver- 
äusserlichung, Tiefstand, der Beachtung kaum 
wert».

I kontrast till denna bedömning står det faktum, 
att samma period är en av den tyska teaterns 
höjdpunkter. Borgarskapets växt och konsolide
ring av sin samhälleliga maktposition medför ett 
starkt teaterintresse. Hovteatrarnas monopol
ställning bryts definitivt, och alla större städer får 
nya, påkostade teaterbyggnader, oftast med bor- 
garföreningar eller för ändamålet bildade bolag 
som ekonomiska garanter för både uppförande 
och drift. Denna situation medför en ändring av 
repertoaren. Den nya publiken vill se sina egna 
krav på emotionell och intellektuell upplevelse 
och på dramatisk behandling av för den angeläg
na företeelser och motiv sceniskt realiserade.

Det är på denna inre spänning i den dramatiska 
genren, förhållandet mellan dramat som litterärt 
verk och som sceniskt partitur, som Schanze byg
ger sin undersökning. Han visar hur uppfattningen 
om periodens dramatik som estetiskt otillfreds
ställande grundats redan av samtida konservativa 
teoretiker, kritiker och dramaturger. Undersök
ningen består av två delar. Den första är en över
sikt av tidens dramateorier, den andra en ingående 
analys av dess repertoarpolitik och av dess vikti
gaste dramatiska genrer. Uppfattningen av dramat 
som den högsta litterära uttrycksformen, som ko
difierats filosofiskt i Hegels estetik, och som fått 
sitt dramaturgiska uttryck i Hettners normgivan
de Das moderne Drama, bildar grunden för avvis
ningen av merparten av den aktuella dramapro
duktionen som formellt ofullgången och triviell i 
ämnesval och innehåll.

I andra delen av undersökningen använder sig 
Schanze av kvantitativa metoder. Två teatrars sam
lade repertoarförteckningar har gjorts till föremål 
för en omfattande analys med hjälp av ADB. Det 
är Hof-Theater i Berlin och Stadttheater i Frank
furt am Main, vars spellistor på detta sätt systema
tiserats och fogats till avhandlingen som bilagor. 
Rent bortsett från det dokumentära värdet, som 
dessa översikter representerar, är de betydelse
fulla som underlag för de slutsatser om proportio
nerna mellan olika genrer vid skilda tidpunkter, 
om genrernas form och motiv, om olika författa
res popularitet o.d., som Schanze drar i sin syste
matiska översikt. De olika genrerna, som var ka



raktäristiska för tiden och som med sina blandfor
mer utgjorde en av stötestenarna för teoretikerna 
och ibland fick dem att drömma om »Innovations
verbot», har sammanförts i io grupper. Tyvärr är 
motiveringen för den valda indelningen på en rad 
punkter ganska vag. En utförligare diskussion av 
förhållandet mellan genrer som vådevill, sångspel, 
»Posse» och »Schwank» skulle ha mottagits med 
stort intresse av alla som arbetar med forskning på 
detta svårdefinierade område inom populärlittera
turen.

Schanze tecknar också de olika genrernas profil 
och ägnar särskild uppmärksamhet åt klassikerna, 
som visar sig utgöra en större del av repertoaren 
än vad som i allmänhet görs gällande, och åt vad 
han betecknar som »anspruchsvollen Novitäten», 
nya pjäser med litterära anspråk, som också utgör 
en ganska betydande del. I sina analyser förhåller 
han sig relativt fritt till sina kvantifierade reper
toaruppgifter och föredrar att arbeta med mo
dellanalyser av några representativa pjäser. Som 
exempel på användning av ADB i litteraturforsk
ning framstår boken på detta sätt som föredömlig: 
med datateknikens hjälp systematiseras det text
material som utgör den nödvändiga basen för un
dersökningen, utan att forskaren därmed låter sig 
tvingas till betrakta det som mer än just en bas. 
Han kan därför inrikta sig på analys utan att låta 
framställningen tyngas av ständiga sifferredovis- 
ningar.

Som slutsats anser sig Schanze kunna revidera 
den vedertagna uppfattningen om tiden 1850- 
1890 som en förfallsperiod för det tyska dramat. 
En ny publik kräver och får en ny dramatik, mer 
differentierad än den tidigare, skapad med större 
hänsyn till den sceniska praxis än till dramatur
giska normsystem. Den avvisas följ aktigen av 
flertalet dramateoretiker och kritiker. Men till
räckligt många, ofta författare och teaterledare, 
anmäler sig som förespråkare för genrens för
ändringar och anpassning till en ny historisk och 
social situation, för att föreställningen om den 
djupa klyftan mellan teori och praxis skall kunna 
avskrivas. Perspektivet i undersökningen är inte 
inskränkt till tyska förhållanden. Dramats ut
vecklingsprocess följer under 1800-talets senare 
hälft likartade mönster i alla europeiska länder. 
Till belysningen av denna process är därför 
Schanzes avhandling ett tungt vägande bidrag.

Niels H alkjær

Victor Terras: B elinskij and Russian Literary C ri
ticism. The Heritage of Organic Aesthetics, Univ. of 
Wisconsin Press, 1974.

Den bok om Den unge Dostoevskij som Victor 
Terras gav ut 1969 hälsades redan från början som 
ett standardverk på sitt område. Hans arbete om

Belinskij och litteraturkritiken i Ryssland har 
samma auktoritet. Båda dessa verk äger en solidi
tet som imponerar. Där andra forskare många 
gånger nödgas nöja sig med allmänna omdömen 
eller standardhänvisningar, gör Terras en själv
ständig genomplöjning av stora fält. Det gäller om 
den europeiska litteratur som bokslukaren Dosto
evskij hade konsumerat, och det gäller i det nya 
verket inte bara om den ryska kritiken utan också 
om den tyska estetik som var dess snåriga bak
grund. Boken om Belinskij kastar därför ljus över 
hela den europeiska realismen. Den förefaller mig 
på sitt område vara lika betydelsefull -  lika nöd
vändig för den intresserade — som Abrams’ be
römda arbeten på romantikens.

Belinskij gav programmet för den ryska realis
men (oaktat termen ännu inte var lanserad). Hans 
syn på litteraturen och dess förhållande till verk
ligheten var emellertid in i detalj bestämd av tysk 
romantik! Läromästarna var Schelling och Hegel, 
och Terras driver tesen att deras ryske discipel 
-  hur långt han än avlägsnade sig från dem i poli
tik och religion -  höll fast vid deras estetik. Nyc
keltermen för att karakterisera hans — i allt vä
sentligt — romantiska estetik är »organisk»; därav 
arbetets undertitel. Belinskij tillägnar sig en 
åskådning där inte bara konstverket ses som en 
organism utan också världen; likaså uppfattas rela
tionen dikt-verklighet som organisk. Det betyder 
att realismens profet inte uppfattar den sistnämn
da relationen som mimetisk. I nära anslutning till 
Schelling ser han konsten som gestaltandet av en 
idé, inte som framställningen av ett stycke natur. 
Att det ändå finns en för alla uppenbar överens
stämmelse mellan dikten och verkligheten, beror 
på att deras respektive idéer korresponderar med 
varandra. Denna estetik går en omväg över idealis
mens höjder för att förklara och legitimera det för
hållande mellan konst och verklighet som vi an
nars är vana att, mindre djuptänkt, kalla realistiskt.

De viktigaste motiven som Belinskij övertagit 
från den romantiska estetiken sammanfattas av 
Terras på följande sätt:

»Among Belinskij’s constants we find an or
ganic and dialectic, rather than mechanistic or for
malist, conception of the genesis and structure of 
the work of art, as well as of its relation to life at 
large; the notion that a work of art is the realiza
tion of an idea, a dialectic fusion of the »real» 
and the »ideal»; and hence, the notion that a work 
of art has two aspects — an ideal content which 
coincides with the historical life of the artist’s na
tion and of mankind, and a concrete form which 
is a manifestation of the aesthetic sense and a 
product of the artist’s genius. In the ideal aspect, 
Art is free, autonomous, and absolute; in the con
crete form, it is determined by the laws of history.
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