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wortli of wit bought witli a million of repentance", der det
heter: "du ryktbare tragöd, jag sade med dig, som dåren i
sitt hjerta, det är ingen Gud. Hvi skulle ditt förträffliga
snille, Hans gåfva, bli så förbländadt, att du ej skulle ge
äran åt Gifvaren. Brödren i denna djefvulska atheism är död
och fann aldrig i sin lifstid den sällhet, han eftersträfvade ·7
utan som lian började med last, lefde han i fruktan och dog
i fortviflan." *)

•

5'

Marlowes skrifter**), efter tidsordningen här anförda,
äro följande. I. Tamburlaine the yrcat, or the Schytian
shepherd. Tragedi i två delar. Uppförd omkr. IS88 enligt
Drake, (s. 4G2), 1586 enl. Collier (III, 108 ff.). Om M. förfat¬
tat den, har utan giltigt skäl betviflats ***). Den trycktes först
1590. Den var M:s första arbete, derföre chaotisk och omo¬

gen, fastän ej utan genialiska drag. Tamerlan är blott en
vidlyftig episk berättelse i dialoger, (det episka öfverväger i
alla Marlowes stycken, utom Faust, och är ett kännemärke
på hvarje dramatiks begynnelse) om denne eröfrares segrar,
uppblandad med lyriska utgjutelser af hans förmätna stolt¬
het, hans grymhet mot de besegrade, samt tillika, kvilket
för en så grym och tyrannisk natur ej var naturligt, af hans
chevalereska och sentimentala kärlek till sin maka. Detta
stycke har episoder, särdeles lyriska, af hög genialitet, men
det hela är föga berömligt. Ingen motivering, hopande af

*) Var M. actör? Philips och Warton påstå det, på livad grund vet man ej.
Malone nekar det, emedan ingen samtida kallar M. actör, utan "playmaker."

*^0 Vårdslöst samlade och utgifna 1826 Lond. 5 B. 8. Tieck i Shakespea¬
res Vorschule. Lpz. 1829. 2 Bt. s. XI. kallar Utg. med skäl "okritisk."

Utg. tillskrifvcr det enligt Malone Nash, på grund af den uppblåsta sti¬
len, men det kallas "Marlowes Tamburlaine" af en samtida dagbok af Ilenslow
(dircctör eller egare af en theater, svärfar åt Allaen, den stora skådespelaren),hvilken skrift finnes i Dulwich College. Endast Dido skref M. jemteJVash. Utg:sskäl är ett missförstånd af Thomas Ileywoods Prolog till Juden på Malta, Prolo¬
gen till kung Johan, och ett stycke i Black Book 1604. Vi behöfva ej anföra
skälen. Collier (III, 115) och Tieck (II, XI.) kafva redan vederlagt dem.
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rysliga bämdscener, som uttränga 1»varandra, intet spår till
någon liögre synpunkt af lifvet. Ej en gång den lägsta af
all dramatisk försoning, det yttre straffet på lijelten, fin¬
nes liär, ty lian dör af sjukdom, med samma trots på sina
läppar som förr, och för öfrigt i sin lyckas zenith. Styc¬
kets moral tyckes vara den starkares rätt äfver den svagare,
hvarvid den starkare ofta såsom här uppfattas såsom "Guds
gissel" i verlden. Det är en förfärlig tanke och bevisar ett
djupt tvifvel på den gode Gudens uppenbarelse i verldskisto-
rien, som sålunda endast blir en historia om verlden såsom
ett stort slagtarhus *). I metriskt afseende är stycket märk¬
ligt , ty bär infördes åter blankversen **).

II. Massacre at Paris, with the death of tbe Duke of
Guise, Tragedi, enligt Collier författad 1588, samma år som

£) Detta omdöme bekräftas af följande. "Det är en af de vildaste ock öfver-
drifnaste skapelser af en ofullkomlig Theater och var dock enligt den första ut-
gifvarens företal ursprungligen ännu vidunderligare". (Utgifv.) Han säger sig
med flit utelemnat några kärliga och frivola scener , digressioner "och i min enfal¬
diga tanke särdeles opassande för ämnet, som jag ansåg öfvermåttan tråkiga för
den insigtsfulle, ehuru de af den okunniga hopen blifvit högeligen omtyckta, då
de uppfördes". Nath. Drake instämmer i detta omdöme (s. 462): "Det är omöjligt att
tala dcrom, utan en blandning af förundran och förakt; ty under det några få
bitar ge tillkänna ovanlig talent, är det öfriga en väfnad af svulst, orimlighet och
ordprål: dock huru besynnerligt det må se ut, voro de öfverdrifnaste styckena af
denna excentriska skapelse populärast, och ofta finner man i samtida arbeten an¬
spelningar på dess månadsrasande drömmerier". Shakespeare förlöjligade det i
Henrik IV. , P. 11. II. Act. 4 Scen. — Hallam säger (s. 252) "Man har kallat
den svulstig,och med skäl, men bombasten, som här ej är så särdeles öfverdrif-
ven, ansågs i vida högre grad tillhöra sådana Orientaliska tyranner. Denna piece
har för öfrigt mera lif och poesi än någon, som kan bevisas hafva föregått den.
Här finna vi också mera handling på scenen, en kortare och mera dramatisk Pro¬
log, en mera målande stil, med en vida mer omvexlande och smidig versification»
(Collier har III, 113—126 visat dess dramatiska förtjenster, ej mindre än
dess fel.)
**) Sackvilles Gorboduc är skrifven på rå och entonig blankvers; hans efter¬

följare skrefvo på rim eller prosa. Här användes åter först ett bättre slags blank¬
vers, som genom hemisticher och fyllnadsbokstäfver blir mindre entonig och mera
lik samtalsspråket. Om, hvilket är svårt att bevisa, M. ej åter införde denna
vers, så gaf han den åtminstone mera omvexling och smidighet för tanken, "hvari-
genom den snart under hans händer blef det skönaste medel, som den tragiska
skalden någonsin begagnat för sitt ändamål, mindre regelmässig än Italienarnes,
och ofta fallande i en ordrik prosa, med rader af 14 stafvelser, mycket allmän¬
na hos våra gamla dramatici, men andra gångor regulär och harmonisk som det
finaste öra kan begära". Hallam Literature of Europé in the XVII th. and
XVIII th. Centuries. Paris 1339 II, 177.
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Faust, uppfördes i Febr. 1592 (enligt Malone). Detta styc¬
ke, hvars ämne, Parisiska bröllopet, sedan behandlades af
Dryden i The Ouke of Guise och Lee i The massacre at
Paris, är rysligt vildt, okonstnärligt och har föga dramatiskt
lif, är mest ett uppskakande register på yttre händelser,
mord på mord, utan att rysligheten mildras genom framställ¬
ningen af det inre lifvet, ömmare känslor af familjesorger,
medlidande, resignation etc. Motivering saknas. Några sce¬
ner äro dock poetiska.

III. Faustus, hvarom nedanföre.
IV. The rieh jew of Malta, tragedi, uppförd 1589.

Den var, liksom Shakespeares Skylock, diktad att väcka
hat mot Judarne *). Stycket har följande innehåll. Machia-
velli uppträder i Prologen, yttrar sina principer och förklarar
Juden för en adept i sin konst d. v. s. egoismen, för hvil-
ken alla ethiska hand, hederns, vänskapens, frändskapens,
m. m. lätt slitas, när jaget kan ha någon fordel. En sådan ka¬
rakter är Barrabas. Vid styckets hörjan ses han räkna sina
penningar och mottaga underrättelser, att flera af hans far¬
tyg rikt laddade inlupit i hamnen. Då fordra Turkarne tri¬
but, hvarföre Guvernören tager af hvar Jude lians lialfva
egendom, men af Barrabas den hela, emedan lian vägrat ge
efter. Han förtviflar väl en stund, men tänker snart på den
rysligaste liämd och att reparera sin förlust. Han tvingar sin
dotter alt inträda'som novice i ett nunnekloster, (som nu an¬
lagts i lians hus), på det lion derifrån skulle hämta hans
gömda skatter, hvilket ock sker. Hans dotter lemnar sedan

*) Drake (s. 465): "Fördomen mot Judarne var under Elisabeths regering
utomordentlig; de fnrgo ej bosätta sig i England, och alla medel uppmuntrades,
hvarigenom folkets hat mot detta förföljda slägte kunde eggas. Intet medel var
dertill lämpligare än theatern och inga karakterer voro så gouterade och med så
illvillig fröjd sedda, som Marlowes Barrabas och Shakespeares Shylock. Olik¬
heten är detta oaktadt emellan dem oändligt stor, så väl i afseende på tecknin¬
gens sanning som uppfattingens poetiska kraft; ty, då Marlowcs Jude icke kan
ses i något annat ljus än som en blott incarnation af en fiende, eger Shakespeares,
oaktadt all grymhet och råhet, en flägt af mensklighet, som ger honom ett rum
bland sitt slägte, och gör honom, om ej fullt verklig, dock fullt möjlig".



XII

Mostret. Guvernörens son ocli en Don Matthias älskade
henne, endast den sednare var älskad tillbaka. Dock nöd¬
gar fadren henne låtsa älska Guvernörens son, låter Matthias
veta dennes kärlek, hvarefter Juden eggar rivalerna till strid,
och de stupa. Dottren får veta fadrens list, och går i klo¬
ster. .Men fadren förgiftar då henne och alla nunnor5 inan
dottren dog, biktade hon fadrens brott för två munkar, af
hvilka Juden dock dödar den ena och anklagar den andra
såsom mördaren, hvarpå denna derföre blir hängd. En slaf,
som var delaktig i hans nidingsdåd, och som hos en sköka lef-
ver i liderlighet, utpinar då pengar af Juden, genom hotel¬
se att annars upptäcka hans brott. Juden förgiftar dem,
dock hinna de först anklaga honom hos Guvernören. Juden
sättes i fängelse, men intager en sömndryck och kastas ut,
emedan han syntes död. Han beger sig till Turkarne utan¬
för staden, förråder den åt dem och blir Guvernör. Han lofvar
mot pengar den förra Guvernören, som nu är hans fånge,
att vid en fest spränga Turkarne i luften. Allt förberedes,
men Guvernören får fördelen af listen, dödar Juden och tar
Turkarnes General fången. De första två akterna ha en
konstfullare plan, i afseende på karakterer och situationer,
än något drama, utom Shakespeares, från Elisabeths tid.
De sista akterna äro dock, såsom i alla äldre engelska dra¬
mer, en väfnad af ointresserande brott ocli mordgerningar ).
Planen är annars skickligt grupperad kring Judens karacter,
hans egennytta och hämdlystnad. Hans karakter är onatur¬
lig, emedan den är satanisk, utan spår af menskligt hjerta,
ej ens för sin egen dotter. Hans död har ingenting förso¬
nande, ty han faller som en annan niding hånande. Biperso¬
nerna äro äfvenledes antingen gemena, t. ex. Ithamore, eller
blotta skuggritningar t. ex. dottren, som ej är fullt concret,
och ej har den qvinnliga skönhet, som behöfdes såsom con-
trast mot fadren. Dock har stycket mycken uppfinning, kraft
och eld. Judens karakter, sådan M. tänkt den, är väl liål-

*) Hallam, s. 252,
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len 5 scenerna tränga dock nog mycket undan livarand ra ,
ehuru inre sammanhanget fasthålles.

V. The Tragedie of Dido Queene of Carthago, skrifvet
af M. och Nash 1590, tryckt 1594. Det är blott en para-
frastisk omskrifning af Yirgilii berättelse.

VI. The Trouhlesome Raigne and Lamentable Death of
Edward II. Hing of England , skrifvet efter 1590, infordt i
Stationers Company's böcker 1593. Detta historiska sorge¬
spel är af alla samtida prisadt, och verkligen det bästa näst
Shakespeares. Dess ämne är den stormiga tiden 1307—1327
i Englands historia, visande en svag regent, en nedrig gunst¬
ling, uppstudsiga baroner och partier, en lastbar och herrsk-
lysten drottnings stämplingar m. m. (Se Beckers Verldshist. Y.
297—504). Ulrici (p. 55—54) dömmer derom träffande.
Det är egentligen endast Edward II:s biografi; stat och land
spela alldeles ingen eller blott en obetydlig role deri. Lif-
vet är uppfattadt i afseende på förhållandet mellan menni-
skans individualitet, inre själsböjelse och yttre ställning.
Genom Edwards karakter och uppförande komma dessa i
motsägelse, livarigenom han bereder sin undergång. Den fiör-
derfliga svagheten i hans eljest goda, kärleksfulla karakter
ligger ej i hans kärlek till sin gunstling, utan deri att han
vill uppoffra allt för att upphöja honom och sammanblandar
menniskan med konungen, den individuella böjelsen med sta¬
tens fordringar. Drottningen föres genom sin obehagliga
ställning som mor och drottning till otrohet i Mortimers ar¬
mar 3 prinsen har att välja mellan sonlig kärlek och kronan;
i*ikets stora ledas af hat mot gunstlingen till mened och upp¬
ror. De äro alla brottsliga, Nemesis träflar dem derföre.
Grundideen genomstrålar alla delar. Dock stannar stundom
handlingen, särdeles i första acten; allt utgöres af Konungens
kärleksforsäkringar, harm, klagan och jemmer för sin gunst¬
ling. Detta lyriska element är lyckligt, öfvervägande, men
tröttsamt. Hufvudperssoernas karaktersteckning är kraftfull;
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alla öfriga motiverande yttre förhållanden förbigås, så att
styckets passioner synas godtyckliga och omotiverade. Kun¬
gens straff är för mycket yttre, fysiskt och gräsligt. Blod¬
lösa äro bifigurerna, utan karakter. Språket är gedignare
och mognare än i Juden, men ej utan utväxter, skrufvade
liknelser och öfverdrifna kraftuttryck. — Utom dessa dramer
har M. säkert författat följande dikter. De två första Sånger¬
na (sextyaderna) af Πero och Leander, — som blifvit fort¬
satt af Chapman, hvilken sedan, 1600, utgaf en öfversätt-
ning af Iliaden, rå men kraftfull, *) — som har vällustiga skil¬
dringar t. ex. i 2 sången den af de älskandes första herdestund.
Poemet är en parafras af Musoei berättelse. (Shakespeares
Venus och Adonis är något i samma art, fast originellt).—
M. har dessutom öfversatt Ovidii Amorum k. III., livars ob-
scoena ställen Erkebiskopen af Canterbury och Bish. af Lon¬
don funno så troget återgifna, att de 1599 läto uppbränna
översättningen**)} och 1 B. af Lucanus, som är ett af de

*) Hallam s. 197.
Se liär ett prof L. I. El. S.

In summer's heat, and mid-time of the day,
To rest my limbs, upon a bed I lay$
One window shut, the otber open stood,
Wich gave such light, as twinkles in a wood,
Like twiligbt gliinpse at setting of tbe sun
Or night being past, and yet not day begun;
Sucli light to shamefaccd maidens must be showu
Where tbey sport, and seem to be unknown:
Then came Corinna in a long loose gown,
Her white neck hid with tresses hanging down,
Rcsembling fair Semiramis going to bed,
Or Lais of a thousand lovers spread,
I snatch'd her gown being tkin, the liarm was small,
Yet striv'd slie to be coverd there witbal,
And striving thus as one that would be cast,
Betrayd herseif, and yielded at the last.
Stark naked as she stood before mine eye,
Not one wen in her body could I spy.
What arms and Shoulders did I touch and see,
How apt her breasts were to be press'd by me.
How smootk a belly, under her waist saw I',
How large a leg, and what a lusty thigh.
To leave the rest, all pleas'd me passing well,
J cling'd her fair white body, down she feil,
Judge you the rest, being tired she bade me kiss;
Jove send me more such afternoons as this!
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första försöken att, utom i dramat, begagna engelska blank¬
versen, hvilken dock bär ej är lika god, som i bans dra¬
mer. En skön kärlekssång är äfven af M. *). Andra arbe¬
ten tillskrifvas honom med föga eller intet skäl **).

§. 4.
Marlowe bar länge varit en okänd storhet. Före vår tid

kändes knappast hans namn af andra än några engelska lit-
terär-bistorici, bvilket äfven synes af det sätt, hvarpå han

*) Följande Song citeras a Shakespeare i The mcrry wivcs of TVindisOr. Af
en imitation af Raleigh i Englands Helicon säges stycket vara af Of.

Come, live with me and be my love,
And we will all the pleasures prove,

Thal grove or valley, hill or field,
Or wood and steepy mountain yield.

Where we will sit on rising rocks,
And see the shephcrds feed their flock

By shallow rivers, to whose falls
Melodious birds sing madrigals.

Pleas'd will I make thee beds of roses,
And twine a thousand fragrant posiesj

A cap of flowers, and rural kirtle,
Embroider'd all with leaves of myrtle.

A jaunty gown of finest wool,
Which from our pretty lambs we pull;

And slioes lin'd choicely for the cold,
"With buckles of the purest gold.

Δ belt of straw, and ivy buds,
"With coral clasps, and amber studs;

If these, these pleasures can thee move,
To live with me, and be my love".

**) Lusts Dominion or the lascivious Queene, en tragedi, först 1637 tryckt,Är ej af M., såsom synes af anspelningar på sednare händelser, utan af Decker,
Haughton och Day. Se Dodsley Old Plays (Lond. 1823) II, 311 ff. och Col¬lier (III, 96). The maidens Holiday säges vara af M. och Dayj stycket är o-tryckt och nu förstördt; öfvers. af Coluthi Helenas bortröfvande tillskrifves M.
af Warton enligt Coxeter's MSS, samt andra försök i historiska dramen. (Se
Hallam H, 233): troligen har Marlowe, fast äfven till en del Greene, skrifvitde gamla dramerna, Contention of Lancaster and York och the true tragedy oflUchard Duke of York, som Shakespeare ombildade i H. och JULI. delen af Hen¬
rik VI, dennes obetydligare stycken, der många de skönaste ställen t. ex. Cardinal
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behandlas af Bouterwek och Α. IF. Schlegel *). Först ut-
gifvaren af hans Skrifter**), Drake ***) och Tieck γ) hafva,
kort men rättvist, uppskattat honom. Den bästa och mest
träffande karakteristik gaf Ulrici (p. a. st. s. 49), (som dock
märkvärdigt nog ej tyckes känna M:s Faust), än hvilken vi
ingen bättre kunna ge, hvarföre vi anföra densamma.

"Marlowe sträfvade endast och allenast efter det väldi¬
ga, utomordentliga, sublima. Han hade i sanning en kraft-
lleauforts död och Hertigens af Tori; sista tal äro lånade. Malone Lar visat att
1771 rader voro oförändrade, 2575 förändrade af Sh., 1899 hans egna. Att
originalerna äro af Marlowe, såsom Malone sedan antog, antydes i Robert Gre¬
enes Groatsworth of Wit, utgifven i Sept. 1592. "Yes", säger han troligen till
Marlowe, "thrust thcm (actörerna) not, for therc is an upstart crow, heautified
with our feathers, that, witli his tyger"1s hcnrt wrappcd in η playcr"1s liide, sup¬
poses he is as well able to bombast out a blank verse as the best of you; and
being an absolute Jobannes factotum, is, in bis own conceit, tbe ouly Shake-
scene in a conntry". Här anspelas orden "tyger's hcart, wrapt inawoman's hide,"
som Shakespeare plagierade ur det gamla stycket och hvarföre han bär tadlas,
antingen emedan Greene sjelf haft del i stycket, eller han i allmänhet talade för
den litterära egandcrättens belgd.

Hen förra (Gesch. d. Poesie VII. Gött. 1809. 200—7) bar om M. endast
obetydligt och den sednare (Drain. K. u. L. III. Ups. s. 255) blott några rader,
som dertill äro obilliga, tyckes blott känna M:s Edward II, men begriper,
obegripligt nog, detta oaktadt ej meningen ined R. Jonsons uttryck: M:s migty live.

*-•9 "Marlowe var den enda dramatiska poet, söm före Shakespeare vann en hög 1
grad af namnkunnighet; vi träffa knappt bos hans föregångare en enda scen, som
ar egnad att väcka sorgens eller fasans passioner. Dramerna äro antingen skrifna i
Ferrex och Porrex torra didaktiska stil, eller i Ring Cambises öfverspända art.
De dramatisier, spm föregingo honom, hade ingen magt öfver passionerna, de vo¬
ro öfverdrifna och bombastiska, i stället ior palhetiska och naturliga. Peele ocb
Green, Marlowes vänner ocb samtida, visade i sina dramatiska compositioner en¬
dast sällan ocb illa tecken till känsla. Marlowe var den första, som gjorde nå¬
got intryck på åhörarnes känsla. Han egde mera geni ocb takt, ocb tog sina äm¬
nen ur en renare källa, än någon dramaturg före honom." s. 1.

*£>)<) "M. var föremål för stor beundran ocb lof på' sin egen tid, och af alla
dramaturger före Sh. säkert den, som egde mesta snille. Han blef dock mycket
missledd af dåliga menniskor, ocb hans brist på smak bar dömt honom som drama¬
turg till en glömska, hvarur han troligen ej kan arbeta sig upp," s. 462.

j-) Sb. V. I. xx. "Auch Μ. lindet die befriedigende Harmonie des Green in
keinem seiner Werke, er will das Ungeheure, Riesenhafte, und fällt darüber oft
in das Schwülstige und Wahnsinnige. Seine Tragödie ist mehr blutig und grau¬
sam als tragisch, es ist oft als hörte man einen Vernichten faseln, wenn der Dich¬
ter seine tragische Personen gerade die Ilöhesten Töne will auschlagen lassen. Und
doch muss selbst die strenge Kritik einräumen, das sein Jude v. M. ein gross¬
artiges Werk und s. Edward II. fast eine vollendete Tragödie zu nennen sey."


