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övrigt ett avsnitt som jag finner mycket för knapphändigt; särskilt vad »tvärsnitten» 
angår är det svårt att göra sig en bild av de undersökningars beskaffenhet som hon har 
i åtanke. Liksom Trousson understryker Elisabeth Frenzel de risker som hör ihop med 
epokbegränsade studier men försvarar de till en viss genre begränsade, därför att det 
inom genrerna ofta utvecklas speciella traditioner. Men kan annat än dokumenterade 
jämförelser visa vad som är typiskt för en viss genres behandling av ett stoff? Beträf
fande materialvalet är hon eljest inte särskilt utförlig. Hon tycks utgå från att endast 
verk som behandlar stoffet så att säga i helfigur hör till stoff historiens undersöknings
objekt; att allusioner, »exempla» etc. kan ge viktiga upplysningar om stoffens popularitet 
och i synnerhet om vilken innebörd de tillskrivits blir i varje fall inte nämnt. Problem 
av allmän komparativ natur, som t. ex. hur man skall bedöma beroendeförhållanden mel
lan äldre och yngre verk över samma stoff och motiv, om man bör använda en idé- 
och lärdomshistorisk apparat för att följa tolkningstraditioner m. m. och om det över 
huvud taget är angeläget att ta upp sådana frågor, diskuteras inte. Det är synd, ty den 
bristande uppmärksamheten när det gäller källor och påverkningar är en av de punkter 
som stoff- och motivhistoriens kritiker särskilt angripit.

I sina rekommendationer betonar Elisabeth Frenzel att uppmärksamheten måste vän
das mot genrernas krav och mot motivens funktion i verkets struktur. Samtidigt som de för- 
fattarpsykologiska och historiska synpunkterna får göra sig gällande, bör forskaren också 
sätta stoffet i relation till diktverket —  på denna punkt har särskilt den mot »Geistes- 
wissenschaft» orienterade stoff historien svikit. Otvivelaktigt ligger i en sådan metodisk 
orientering en betydelsefull möjlighet för landvinningar inom stoff- och motivforsk
ningen.

Louise Vinge

Mathematik und Dichtung: Versuche zur Frage einer exakten Literaturwissenschaft. 
Zusammen mit Rul Gunzenhäuser heraus ge geh en von Helmut Kreuzer. Sammlung 
Dialog 3. Nymphenburger Verlagshandlung. München 1965. —  (En andra »durch
gesehene, um eine Bibliographie erweiterte Auflage» har utgetts 1967.)

»Mathematik und Dichtung» är den lite utmanande titeln på en bok som väckt en 
viss uppståndelse i Tyskland. Boken är en samlingsvolym och innehåller ett tjugotal 
uppsatser av fr. a. tyska men också amerikanska, engelska och östeuropeiska forskare. 
Bidragsgivarna kommer inte bara från olika länder utan också från vitt skilda fack. 
Vid sidan av litteraturvetare finner man pedagoger och sociologer, filosofer och ling
vister, statistiker, matematiker och fysiker. För att vara hämtade från så olika håll har 
de ovanligt mycket gemensamt, främst ett okonventionellt sätt att behandla litteratur 
på. Detta förklarar uppståndelsen. Det är förmodligen första gången som en vidare 
krets fått upp ögonen för att en nyorientering i litteraturstudiet har ägt rum i Tyskland. 
Den har varit förberedd länge av enskilda forskare, men genombrottet och den breda 
fronten tillhör sextitalet. Det kan man förvissa sig om genom att studera de biblio
grafiska notiserna i slutet av boken eller litteraturanvisningarna till de olika uppsatserna.

Bokens titel är bättre som slogan än som varudeklaration. »Mathematik» får inte 
fattas alltför snävt. Det står inte bara för statistik, som väl ligger närmast till hands, 
utan över huvud för den typ av teorier, modeller och metoder som vi är vana att möta 
på natur- och beteendevetenskapligt håll. Statistiska metoder och ett probabilistiskt syn
sätt dominerar visserligen. Men flera av författarna till de teoretiska uppsatserna rör 
sig fjärran fran allt räknande (Roman Jakobson, Klaus Baumgärner), och andra är ganska 
kritiska mot en del av »statistikernas» pretentioner (Samuel Levin, Manfred Bierwisch). 
En utmärkt uppsats handlar för övrigt om tekniska hjälpmedel vid éditer ing {Helmut 
Fräsch ek).

Ordet »Dichtung» maste däremot tas i inskränkt bemärkelse, om det ska svara mot 
bokens innehall. I stort är det lyriska texter som behandlas, och de problem som tas 
upp faller inom textteorin och textanalysen. En del undantag finns emellertid. Prosa 
undersöks i några uppsatser. W ilhelm Fucks ger en del prov på sitt gamla specialgebit,
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mätning av ordlängd, satslängd och ordklassfördelning hos olika författare för att hitta 
mått som är användbara för att karakterisera och attribuera texter. Elisabeth Walther 
demonstrerar på prosatexter en metod för semiotisk analys och Franz Schmidt en typ 
av formaliserad satsanalys.

Felix von Cube behandlar i en uppsats ett antal dramer med en sorts sociometrisk 
teknik. Den går i korthet ut på att förhållandena mellan personerna i dramat klassifice
ras (positiva eller negativa?) och åsätts värden. Dessa kan sedan användas i numeriska 
beräkningar som kan redovisas i form av diagram över dramerna. Ett av resultaten är att 
de undersökta dramerna tenderar att dela upp sig i två grupper. Tolkade i traditionella 
dramatekniska termer kännetecknas den ena typen av en konflikt som stegras mot peripeti, 
den andra av en konflikt som från början är akut men som långsamt avklingar. Jämför 
man de dramatiska konstellationerna med »naturliga» grupper ( = skolklasser), visar de 
dramatiska grupperna extremvärden som aldrig förekommer i naturliga grupper. Resul
tat som dessa är inte överraskande men heller inte direkt ointressanta, och det får väl 
sägas vara en liten bekräftelse på metodens användbarhet.

Uppsatserna i »Mathematik und Dichtung» är antingen mycket teoretiska eller mycket 
empiriska, och det kan inte förnekas att avståndet mellan teori och empiri ännu är stort. 
Av de empiriska undersökningarna är nog de som sysslar med klang och rytm resultat- 
rikast. Både Karl Knauer, i en uppsats som ljudstrukturen i Baudelaires sonetter, och 
JiU Levy, om rim, rytm och strofbildning, framlägger nya och intressanta resultat. 
På dessa områden finns det ju också en rik forskning som länge arbetat med strikta 
klassificeringar och formaliserade analysmetoder och som det därför varit naturligt och 
fruktbart att vidareutveckla med allt finare statistiska metoder.

I de teoretiska uppsatserna diskuteras vilka frågor en poetik måste besvara och vilka 
begrepp den måste innehålla. Originellast är tre inlägg med delvis olika utgångspunkter. 
Manfred Bierwisch hämtar sina tankegångar från den amerikanska språkteori som har 
Chomsky som främsta namn. Hans teoriskiss har en enkelhet och klarhet som verkar 
övertygande, men vilka möjligheter som finns att bekräfta den framtida teorin antyds 
bara. Lubomir Dolezel utgår från Pragskolans strukturella poetik, och Max Bense 
stöder sig fr. a. på informationsteorin. Båda dessa har konkreta förslag på hur deras 
teorier ska bekräftas, men deras modeller saknar i hög grad Bierwisch’s enkelhet. Det 
är svårt att avgöra i vilken mån dessa olika modeller konkurrerar med varandra. Vilken 
som är den överlägsna kan bara framtiden utvisa.

Denna summariska innehållsredogörelse kan naturligtvis inte göra rättvisa åt det 
mångsidiga innehållet i »Mathematik und Dichtung», men den har gett en antydan 
om på vilket sätt den forskning som redovisas där skiljer sig från traditionell litteratur
forskning. Utgivaren Helmut Kreuzer ger en utmärkt sammanfattning i förordet. »Die 
Entwicklungen im Bereich der mathematischen Informationstheorie, der Statistik, der 
modernen Linguistik und anderer Disziplinen haben eine Situation geschaffen, in der 
die Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen einer ’exakten’ Literaturwissenschaft 
(mit streng formalisierten Beschreibungen und von der Individualität des Forschers 
unabhängigen Resultaten) entschiedener als bisher aufgeworfen und wissenschaftlich 
vervolgt werden kann.»

Anknytningen till teorier och metoder utanför den traditionella litteraturforskningen 
och strävan mot exakthet manifesterar sig på olika sätt. Här är några av dem, alla 
välkända från andra håll. Generaliseringar ses som forskningens mål (50, 241, 276), 
och en vetenskaps utveckling anses bestå inte bara i att hopa nya fakta utan fr. a. i att 
ordna och förklara fakta (64). Litteraturteorin betraktas som en empirisk vetenskap 
(49, 313). Objektivitet eftersträvas (50, 314). Möjligheterna till experimentalpsyko- 
logiska undersökningar framhålls på interpretationens bekostnad (59, 186, 213).

I en inledande uppsats uttalar Helmut Kreuzer en förhoppning om en »Personal
union von Kulturhistoriker, musischem Interpreten, mathematischem Linguisten und 
ästhetischem Theoretiker» (17). Man kan —  av olika anledningar —  önska att ett 
samarbete kommer till stånd. Men är det särskilt troligt? Finns det inte ett och annat 
som talar för en rakt motsatt utveckling? Finns det inte yttre och inre hinder som 
kommer att bygga allt högre murar mellan gammal och ny litteraturforskning?
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Forskning av den typ som framläggs i »Mathematik und Dichtung» har en tradition 
med bl. a. sociologer, fysiker, statistiker och språkforskare som ledande namn. Den be
drivs fortfarande till största delen utanför den institutionaliserade litteraturforskningen, 
vid tekniska högskolor, språkinstitutioner osv. och publiceras i esoteriska tidskrifter 
som Biometrika, Bell System Technical Journal eller Grundlagenstudien aus Kybernetik. 
Det är en forskning som använder metoder som förutsätter kunskap i statistik, matema
tik, språkteori, kommunikationsforskning och som har en målsättning som på avgö
rande punkter skiljer sig från den traditionella litteraturforskningens.

Det finns dessvärre mycket få böcker som ger en lättillgänglig introduktion i »teknolo- 
geraas» förehavanden, och »Mathematik und Dichtung» hör definitivt inte tili dem. 
Den förutsätter att läsaren redan är insatt i informationsteori, språkteori, statistik osv., 
och författarna är förälskade i hela apparaten av kufiska termer och underliga diagram 
som kan skrämma en ärlig humanist på flykten.

Jan Thavenius


