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däremot avstått från. Detsamma gäller om de spår av commedia dellartes spelstil som 
man lätt finner i samtida folklig tysk teater.

Bristen på historiskt perspektiv har lett till att commedia delFarte behandlas som en 
specifikt toskansk konstform. Harlequin karakteriseras —  som om det vore fråga om 
något självklart —  som »a creature of the Tuscan sun». Men Nicoll säger själv att han 
inte har velat ge Harlequins historia utan sökt levandegöra honom och hans teater. Han 
har velat förmedla något av' den anda —  »the central spirit» —  som utgjorde själva 
drivkraften i commedia dellarte och som förklarar det starka grepp den fick om publi
ken i så gott som hela Europa —  ända borta i Polen och Ryssland. Därför har det i 
hans framställning inte funnits utrymme vare sig för historik eller detaljer om de skilda 
sällskapen och deras resor.

Det väsentliga i Nicolls syn på commedia delFarte —  med övertygande bevisföring 
demonstrerad i hans bok —  skulle kanske kunna sanmmanfattas så: det är inte fråga 
om en teater av lägre rang, spelad på rutin som ett slags hantverk, utan om verklig 
teaterkonst. Möjligen skulle man kunna tala om konsthantverk! Pantomimen var aldrig 
det väsentliga; det var talet och handlingen. Inte heller tilläts farsen dominera, i varje 
fall inte i den ursprungliga, äkta commedia delFarte —  Nicoll räknar med en viss ned- 
slipning av konstformen, en anpassning till en lägre smaknivå. De farsartade inslagen 
fanns där, men just som inslag, så som de kan finnas i en komedi eller för den delen 
ju också i en tragedi. I en instruktion som Nicoll citerar utfärdas —  alldeles som i Ham- 
lets tal till skådespelarna —  ett uttryckligt förbud för truppens komiker att störa allvar
liga scener med sina upptåg.

Skådespelarna var enligt Nicoll ofta mycket belästa, och den litteratur de studerade 
kunde vara av både romantisk och högeligen seriös natur —  exempelvis berömda filo
sofer. Men syftet var praktiskt: de utökade sitt förråd av ord och framför allt fraser. Dem 
behövde de för sina roller. Nicoll håller mycket hårt på att commedia delFarte-föreställ
ningar byggde på improvisation: handling och roller var givna, men replikerna måste 
improviseras. Men just därför gällde det att ha ett rikt förråd av ord och fraser.

Här ligger väl den starkaste motiveringen för Nicolls egen karakteristik av commedia 
delFarte som en »comedy of skill», men här dras ju också skarpt skiljelinjen mellan den 
och ett drama av låt oss säga Shakespeares märke, där allt redan i texten är sammangjutet 
till en konstnärlig enhet. För skådespelarna i en italiensk vandrartrupp var den text de 
hade att utgå från ingenting annat än ett grovmaskigt schema som de måste fylla ut. De 
tvingades att själva skapa, om också endast inom en bestämd ram. Detta gör självfallet 
att rollerna, som ju låg fasta, måste tilldraga sig ett huvudintresse vid varje försök att 
analysera commedia delFarte som konstform. Nicoll ägnar dem också mycket stort u t
rymme, speciellt »de fyra stora», dvs. de två »vecchi», Pantalone och Dottore, och de två 
»zanni» eller tjänarna, Harlequin och Scapino, även kallad Brighella eller Zany Corneto, 
för att nu begränsa urvalet av hans namn till ett par av de vanligaste.

På samspelet mellan rollerna —  eller maskerna —  berodde ett styckes framgång. Träf
fande jämför Nicoll det med en pardans: rollerna är alltid samordnade två och två. U n
der spelets olika turer rör de sig mot varandra, förutsätter varandra och speglar var
andra.

Gustaf Fredén

JACQUES EHRMANN: Un paradis désespéré. U  amour et l’illusion dans UAstrée. (In
stitut d’Études françaises de Yale university.) New Haven. Paris 1963.

I den svenska 1600-talslitteraturen vimlar det av herdar, som suckar över den älskades 
hårdhet. De bär namn som Sylvander, Thyrsis, Céladon, och deras herdinnor heter 
Asterie, Cloris, Phyllis, Alchimene.- Bröllops- och gravdikterna antar ibland herdeför
klädnad. I Uppsala leker unga poeter herdeliv »widh Fyris wald». Pastoralen ger åt sen
sibla tidsmedvetna unga människor under 1600-talet inte bara en litterär form att gjuta 
sina tankar och känslor i: deras liv blir en imitation av dikten, natura en imitatio artis.

Vad innebar pastoralen djupare sett för dessa människor? Var den något mer än ett 
tidsmode? Vi vet inte. En samlande och djupgående undersökning av pastoralen i Sverige
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under 1600-talet har vi ännu inte fått. Vi får nöja oss med vad tolkningarna av utländska 
pastoraler ger.

En sådan tolkning har vi nu fått i den i Amerika verksamme romanisten Jacques Ehr- 
manns studie: Un paradis désespéré. L’amour et l’illusion dans L’Astrée. Honoré d’Urfés 
L’Astrée är en av de viktiga, mönsterbildande romanerna i Europas litteratur under 
1600-talet. Dess betydelse för den rika romandiktningen i Frankrike kan skönjas ända 
fram på 1660-talet. Den lästes av många generationer. Dess raffinerade stilkonst hade en 
beundrare ännu i den Rousseau, som skrev La nouvelle Héloïse.

Till svenska översattes L’Astrée aldrig (däremot till danska, av Terkelsen, som också 
uppkallade sin diktsamling »Astreæ Sjunge-Kor» efter den franska romanens titelgestalt), 
men den torde ändå ha haft många läsare här. Den svenska herdediktningen har säker
ligen hämtat impulserna från olika håll, men anmärkningsvärt är att en mängd av 
herdenamnen, bland dem alla de ovan nämnda, förekommer i L’Astrée. Den enda full
bordade svenska herderomanen, Hiärnes Stratonice, torde stå i visst beroende av d’Urfés 
roman.

Ehrmann bortser i sin undersökning från romanens relationer till andra pastoraler —  
dessa har bestämts av tidigare forskare. Han ger i stället en intern analys av verket. 
Endast någon gång yttrar han sig om historiska sammanhang, t. ex. då han mot Le Breton 
(Le roman au X V IIe siècle) hävdar att den spiritualiserade kärleken inte är en nyhet i 
L’Astrée och att även en mera »libertinsk» kärlek förekommer i romanen, i Hylas’ 
person.

Analysen börjar med att fixera personernas funktion i romanen. Kvinnorna och m än
nen fungerar bara som »masker». Det är kärleken som driver dem, ger dem deras roller 
och leder spelet. Andra har framhållit att herdeförklädnaden under 1600-talet hade en 
social innebörd; Ehrmann menar, att den rättare borde sägas vara metafysisk. »Être 
bergère n’est pas un état civil, c’est un état métaphysique.» Herdarnas liv i skogen skall 
inte ses som ett alternativ till det »normala» livet i samhället utan snarare som ett liv 
som ger möjlighet till en rening av passionerna. Det är besläktat med klosterlivet. Sko
gen är visserligen i motsats till vad fallet oftast är i pastoralen en verklig skog, Le Forez 
i Frankrike, men handlingen är förlagd till 400-talet e. Kr. och i romanen spelar keltiska 
präster en viktig roll, vilket anger att herdelivet har en religiös innebörd. Den pastorala 
världen är fri från alla ovidkommande passioner. Kärleken har där möjlighet att fram
träda i ren form, ostörd av alla de trivialiteter, som hör det vanliga livet till. Herdarnas 
ord om arten av det liv de lever följer ibland det kristna bruket av paradoxer för att 
uttrycka det egenartade i den kristna människans situation: »Les personnes qui vivent 
comme nous faisons, peuvent dire qu’elles sont au monde sans y estre».

Detta är emellertid bara den ena sidan av det pastorala livet. Skogen är ett paradis, 
men den är ett paradis utan hopp. Kärleken råder där ensam, men kärleken visar sig, 
även då den får leva ostörd, vara en illusion. En makt driver människorna där, inte en 
makt inkarnerad i gudar, vilkas spel skymtar i kulisserna, utan en makt som lever i män
niskorna själva. Människorna spelar själva rollen av gudar. De är offer och förmår inte 
genomskåda det spel som spelas med dem —  och som de tror sig spela. Verklighet och 
illusion avlöser varandra oupphörligt, och gränsen mellan dem utsuddas, i det att sådant, 
som för herdarna ter sig som illusion, avslöjas som verklighet, och sådant, som för dem 
ser ut som verklighet visar sig vara illusion. Ehrmann finner således i L’Astrée samma 
tema, som andra framstående kännare av fransk barocklitteratur (J. Rousset i La littéra
ture de l’âge baroque en France (1954), I. Buffum i Studies in the Baroque from M on
taigne to Rotrou (1957)) funnit i andra verk från denna tid.

Men romanen handlar inte bara om ett spel som människorna tvingas spela. M än
niskorna är inga robotar, de drivs inte bara av en makt utanför dem utan också av en 
vilja som härrör från dem själva. Deras dröm är att genom kärleken kunna uppgå i en 
annan individ, att avkläda sig sitt eget jag. Kärleken fångar människan, men människan 
vill älska. Kärleken till en varelse av det andra könet är ett första steg till den stora fri
görelsen från jaget —  d’Urfés kärleksuppfattning är den platonska, sådan den under 
renässansen hade lagts ut av Marsilio Ficino och Leo Hebræus. Ehrmann jämför väx
lingarna mellan illusion och verklighet och mångtydigheten i växlingarna med den mo
derna filmens teknik, men han framhåller att parallellen inte kan följas hela vägen: i
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L’Astree finns det en sanning —  och den är en enda —  bakom de spegelbilder vi får se. 
Detta bestämmer personernas handlingar. De strävar att nå fram till denna sanning. De
ras liv är därför tragiskt, då de aldrig får se sanningen utan endast gäckande masker, 
förklädnader och spegelbilder.

I bestämningen av det centrala temat i den stora —  5 oo o sidor —  och svåröverskåd
liga romanen visar sig Ehrmann vara en skicklig analytiker. Hans tolkningar av de en
skilda scenernas innebörd är subtila —  ibland kanske väl subtila —  och känsliga. Den 
helhetsbild han ger förefaller riktig. Det är bara skada, att många tolkningar i så hög 
grad bestämts av vissa postfreudianska föreställningar, hämtade från bl. a. Erich Fromm 
och den numera i franska litteraturhistoriska arbeten så ofta förekommande Gaston 
Bachelard. Man är förvånad att finna sådant i franska arbeten; i tyska —  och ameri
kanska —  har det ju varit vanligt. Ibland blir tolkningen direkt felaktig. En av her
darna, Céladon, försöker, då han finner sig sviken av Astrée, begå självmord, genom att 
med händerna korsade kasta sig i vattnet. Ehrmann ser i de korsade händerna »un der
nier indice de son refus de prendre quelque part que ce soit à son destin». Men den 
tolkningen har inget egentligt stöd i texten. Om självmordet heter det där: »Il se retira 
les bras croisez, les yeux tendus au Ciel, apres ces paroles, comme se ç’eussent esté des 
chaînes qui le retirassent auec violence de ce lieu.» De korsade armarna tycks ha en inne
börd som hänger samman med innebörden i den andra gest han utför, nämligen att hålla 
blicken mot himlen. I bägge fallen är det, som framgår av fortsättningen, ett uttryck för 
hans vilja att undandra sig den makt Astrées ord utövar. Då han vänder blicken mot 
himlen är det emedan han där ser den makt som är starkare än Astrées. Himlen synes 
stå för »det ena», för sanningen, bortom förklädnaderna. Ännu äventyrligare blir tolk
ningen i fortsättningen. Då Céladon dränker sig, tolkar Ehrmann —  i anslutning till 
erotologen Bataille —  detta som att han ger sig inte bara åt döden utan också åt kvin
nan, då ju vattnet är en kvinnlig symbol: »En se plongeant dans beau, symbole féminin, 
Céladon ne se dément pas. Il rend synonymes l’acte d’amour et l’acte de mort. Le suicide 
est l’envers désespéré de l’érotisme.» Men detta är nu en helt modem tolkning: ett så
dant symbolspråk talade d’Urfé inte, och hans samtida skulle inte ha förstått det.

Genom Ehrmanns analys har L’Astrée blivit en levande bok för oss. Däri ligger den 
inte minsta delen av Ehrmanns förtjänster. Kanske har vi större möjlighet att förstå den 
franska barockens främsta roman än någon generation sedan 1700-talet haft. Att Ehr
mann funnit det meningsfullt att söka hjälp i tolkningen av den moderna filmen är inte 
tillfälligt. Det citat av Claude Simon han satt som bokens motto ger också en fingervis
ning om hur romanen kan göras aktuell på nytt. I slutkapitlet har Ehrmann mycket 
riktigt själv lämnat rollen av objektiv litteraturtolkare och övergått till att —  utan för
klädnad —  söka övertyga oss om hur nära barockens »Weltanschauung» ligger vår egen 
tids.

Bernt Olsson

WILLIAM N e l s o n : The poetry of Edmund Spenser. A  study. Columbia University 
Press. New York & London 1963.

T h o m a s  P. R o c h e : The kindly flame. A  study of the third and fourth books of 
Spenser’s Faerie Queene. Princeton University Press. Princeton, New Jersey 1964.

ALASTAIR FOWLER: Spenser and the numbers of time. Routhledge & Kegan Paul. 
London 1964.

Skulle man våga avläsa en diktares betydelse i den forskning han håller i gång, finge 
man, något förvånad, tilldela Edmund Spenser ett av de förnämsta rummen i engelsk 
litteraturhistoria. Under de senaste 30—40 åren har vi fått 20-talet större studier och ett 
otal tidskriftsartiklar om Spenser och hans författarskap. Kulmen tycks emellertid ha nåtts 
under de senaste fem åren, som har gett en skörd av inte mindre än sex monografier i 
bokformat över den elisabethanske diktaren.

Trettio- och fyrtio-talens Spenserforskning sökte kartlägga de ännu vita fläckarna i 
diktarens biografi, sysslade med textproblem, fastställde vilka källor diktaren öst ur 
och diskuterade hans idévärld. De senaste årens studier har alla det gemensamt att deras


