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abstract, transcendent, or superpersonal T  as Narrator» —  som han redan fran början 
sätter i motsats till den berättargestalt som han är intresserad av. Man hade här önskat 
sig en mera förutsättningslös inställning hos författaren. Därtill kommer att berättaren i 
ett av de renässansepos som behandlas, nämligen Tassos Gerusalemme liberata enligt 
vad Durling själv framhåller direkt ansluter sig till en antik episk berättarroll, »the 
traditionally anonymous Singer of classical epic, with his singing robes about him».

Man kan alltså beklaga frånvaron av ett fastare genrehistoriskt och genreteoretiskt 
grepp i Durlings framställning, men det hindrar inte att den innehåller många stimu
lerande och inte minst pedagogiskt givande synpunkter på en rad litteraturhistoriskt 
centrala texter.

Lars Gustafsson

M orris W e it z : H am let and the Philosophy of Literary Criticism. The University of 
Chicago Press 1964. (Paperback-ed.: Meridian Books, The World Publishing Company. 
Cleveland and New York 1966.)

Morris W eitz’ mycket intressanta bok gör inte anspråk på att i första hand vara ett 
litteraturvetenskapligt arbete utan en studie i litteraturstudiets filosofi. Som sådan syftar 
den till att klarlägga det logiska funktionssättet hos den begreppsapparat och de mång
skiftande metodiska grepp som används inom litteraturforskning och litteraturkritik, 
m. a. o. inom vad termen »literary criticism» av tradition inrymmer. Det konkreta ma
terial W eitz från denna utgångspunkt har valt att arbeta med är de vetenskapliga eller 
kritiska studier som ägnats Shakespeares »Hamlet». Dessa är som bekant många —  an
tagligen fler än som kommit något annat enskilt verk i världslitteraturen till del —  
och inte sällan framlagda av första rangens forskare och kritiker. D e är, menar W eitz, 
dessutom till sin art så mångskiftande, att man bland dem finner praktiskt taget varje 
livskraftig kritisk infallsvinkel, undersökningsmetod eller forskarskola representerad. Det 
gör att han funnit »Hamlet»-studiet tjänligt som prövosten (»test case») på litteratur
studiets metodproblematik i allmänhet.

En viktig förutsättning för att en undersökning av detta slag lyckligt ska kunna 
genomföras är givetvis, att undersökaren är grundligt förtrogen med sitt primärmaterial, 
i detta fall alltså »Hamlet»-forskningen och »Hamlet»-kritiken. W eitz förefaller mig på 
denna punkt uppfylla varje krav som rimligen kan ställas på kompetenta litteraturveten
skapsmän av facket. Han rör sig med en utomordentlig hemtamhet i det sannskyldiga 
djungelsnår av föregivna eller verkliga tvistemål, av motstridiga eller varann kompletterande 
helhets- och detalj tolkningar och varierande faktabeskrivningar, hypoteser, värderingar 
etc., som litteraturen om och kring »Hamlet» utgör. Den första och längsta av bokens 
två huvudavdelningar ägnar han åt en översiktlig, på en gång nyanskänsligt och energiskt 
uppbenande materialinventering.

Någon »Hamlet»-kritikens och »Hamlet»-forskningens historia är det därmed inte 
W eitz’ avsikt att åstadkomma, så mycket mindre som behovet av historieskrivning på 
detta fält, som han själv påpekar, i de väsentligaste styckena redan får anses täckt 
genom främst P. S. Conklins och A. Rallis arbeten. W eitz nöjer sig med att presentera 
vad han anser sig behöva för att så allsidigt som möjligt täcka alla de typer av meto
diska grepp och frågeställningar, som mängden av »Hamlet»-studier ger prov på. Han 
börjar med en systematisk granskning av ett antal representativa undersökningar från 
1900-talet. I

I inledningskapitlet diskuteras A. C. Bradleys analyser i Shakespearian Tragedies (1904) 
av i första hand Hamlet-gestaltens »melankoliska» karaktär och »Hamlet»-dramats egen
skap av tragedi. Bradleys resultat har ju bildat utgångspunkt för en rad senare »Hamlet»- 
studier, inte minst för Ernest Jones’ psykoanalytiska tolkning i H am let and Oedipus 
(1949), som tas upp i nästa avsnitt. I det därpå följande behandlas G. W ilson Knights 
uppfattning i T he  W heel o f Pire (1930) av »Hamlet»-dramat som en valplats i kampen 
mellan gott och ont, hälsa och sjukdom, liv och död, där centralfiguren Hamlet fram
träder som symbol för de senare leden, dvs. som den sjuke och dödsmärkte i en på det 
hela taget frisk omgivning. Ett särskilt kapitel ägnas så T. S. Eliots välkända essä (1919) 
med dess utdömande av »Hamlet»-dramat som ett konstnärligt misslyckande till följd
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av Shakespeares, som Eliot antar, nödtvungna oförmåga att i detta fall ge skådespelets 
känsloinnehåll ett adekvat »objektivt korrelat».

Eliot stöder sig i sin argumentering på ett par företrädare för den historiskt inriktade 
»Hamlet»-forskningen, vilken Weitz med utförlighet granskar i de båda närmast följande 
kapitlen. Utom J. M. Robertsons och E. E. Stolls arbeten —  det är till två böcker av 
dessa fran 1919, The  Problem of »H am let» resp. H amlet: A n  Historical and Comparative 
Study, som Eliot anknyter —  tar han upp Levin Schiickings »Hamlet»-forskningar, 
liksom i Stolls fall mycket omfattande och spridda över ett flertal verk (1919 och 
framat); vidare behandlas Theodore Spencers Shakespeare and the Nature of Man (1942) 
och Lily B. Campbells Shakespeare’s Tragic Heroes: Slaves of Passion (1930). Gemen
samt för dessa liksom för en rad inte närmare diskuterade forskare med historisk inrikt
ning är deras betonande av nödvändigheten att sätta in »Hamlet» i dess tidssammanhang, 
så att vi kan uppfatta pjäsen sa som Shakespeare avsåg att den skulle uppfattas och 
inte i form av nagon icke-elisabethansk förvrängning av den. Ter sig detta som en 
rimlig målsättning något som i viktiga avseenden bestritts av särskilt Lionel Trilling i 
The Liberal Imagination  (195°) —  är de »historiska» forskarnas resultat ändå ägnade 
att förvirra, och detta inte främst därför att de avviker från resultaten i undersökningar 
som företagits med andra metoder. Robertson, Stoll, Schücking, Spencer och Campbell 
gör alla, som W eitz påpekar, anspråk på att ha lagt fram den från elisabethanska ut
gångspunkter »bästa» eller »korrekta» »Hamlet»-tolkningen; besvärande är dock att 
samma »bästa» eller »korrekta» tolkningar i en oroväckande grad inbördes vederlägger 
varann.

W eitz fortsätter sin genomgång med en granskning av Francis Fergussons The Idea 
of a Theater (1949) med dess eklektiska tolkning, där synpunkter från många håll förs 
samman och kombineras med författarens eget uppslag: betonandet av »Hamlet»-dramats 
mytiska och rituella funktion i elisabethansk kultur och den därmed sammanhängande 
förskjutningen av skådespelets huvudtonvikt från hjälten Hamlets till staten Danmarks 
allmänna tillstånd. Ett fylligt kapitel ägnas vidare åt John Dover Wilsons märkliga 
insats i den trefaldiga rollen som lärd textgranskare i The Manuscript of Shakespeare’s 
»H am let» (2 vol., 1934), förebildligt skrupulös textutgivare (1934) och elegant, på en 
rad knepiga punkter klarhetsskapande texttydare i W hat Happens in  »H am let» (1935). 
Till det originella med W ilson hör, som Weitz framhåller, att han avstår från att söka 
förklara »Hamlet» med utgångspunkt från någon stor grundläggande hypotes och att 
han med sin »historiska metod» inte syftar till en tolkning av pjäsen i elisabethanska 
termer utan till en estetisk analys av den. Av de många ytterligare »Hamlet»-studier, 
som presenterats under 1900-talet, tar Weitz till mer utförligt studium upp endast två, 
Caroline Spurgeons Shakespeare’s Imagery and W hat It Tells Us (1935) och W . H. 
Clemens T he D evelopm ent of Shakespeare’s Imagery (1951). För Spurgeon är det cen
trala i varje Shakespearedrama dess dominerande bildspråk; i » Hamlets » fall visar det 
enligt hennes med statistisk metod genomförda undersökning en mycket tydlig dragning 
mot metaforer för sjukdom, böldsår, ruttenhet, sönderfall i såväl kroppslig som själslig 
och politisk-samhällelig mening. Clemen tar avstånd från tanken att göra bildspråket 
till det centrala men menar, att Spurgeon upptäckt en i pjässammanhanget ingalunda 
oviktig aspekt, som han själv bidrar till att vidareutveckla.

D e två sista kapitlen i bokens första huvudavdelning ägnar så W eitz åt att syna 
»The Major Tradition», dvs. analysen och kritiken av »Hamlet» fram till, och noga taget 
någon liten bit in på, 1900-talet. I detta fall går författaren ännu mer selektivt fram 
och nöjer sig med att närmare granska endast fem »critics». Både detta och greppet att 
spara dem som ändå kom först till sist motiverar Weitz med att han inte är ute i historie
skrivarens ärende utan för att ge en systematisk överblick av »Hamlet»-studiets huvud
problem. En anledning till att han börjat denna överblick med Bradley är, förklarar 
han, att denne fångar upp så mycket i den tidigare »Hamlet»-litteraturen. Främst är 
det värderingsfrågorna som får sin ytterligare belysning genom de äldre »Hamlet»- 
kommentatorer W eitz väljer att ta upp. Tre av dessa representerar 1600- och 1700-talen: 
Dryden, Pope, Samuel Johnson. Hos dem alla balanseras ros mot ris, Shakespeares »för
tjänster» mot hans »fel», men den argumentering varmed värderingarna stöttas undergår 
efterhand både en breddnings- och en preciseringsprocess. Romantikens radikala upp-
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värdering av Shakespeare och »Hamlet» exemplifierar W eitz med en genomgång av 
Coleridges omfattande och kvalificerade om också fragmentariska kritik, och som en 
verkningsfull kontrast härtill tar han allra sist upp Leo Tolstojs lika radikala nedvär
dering i dennes essä om Shakespeare och dramat (1906).

Bokens andra huvudavdelning inleder W eitz med att påminna läsaren om »Hamlet»- 
studiets karaktär av paradigm i hans undersökning. Han övergår så till att summera 
de frågeställningar, som kunnat hopbringas med hjälp av den företagna materialinven
teringen. Han för samman de viktigaste i 24 olika problemknippen eller frågebatterier, 
vilka genom sin numrering tämligen bekvämt låter sig hanteras under författarens fort
satta analys av dem. W eitz formulerar också i klartext den underförstådda grundläggande 
hypotes han kunnat urskilja i all den »Hamlet»-forskning och »Hamlet»-kritik han 
gått igenom —  ironiskt nog är det den enda aspekt beträffande vilken han funnit det 
råda en så gott som total enighet. Enligt denna grundhypotes är alla litteraturstudiets 
frågor och svar, tvistemål, problem etc. av faktisk art. Forskare och kritiker som sysslat 
med »Hamlet» antar, att deras uttalanden och argument —  de må sedan avse beskrivning, 
tolkning, värdering eller poetik och estetik —  är sanna (eller falska) i relation till 
objektivt existerande fakta rörande »Hamlet» eller världen. W eitz’ tes är nu att detta 
antagande —  att »Hamlet»-studiets språk skulle vara logiskt entydigt —  är falskt; 
vidare att insikten om att det är falskt utgör en förutsättning för att »Hamlet»-studiets 
viktigare problem och tvistemål överhuvud taget ska kunna bli förstådda och lösta; samt 
att i den mån »Hamlet»-studiet rätt återspeglar litteraturstudiet i allmänhet denna insikt 
också har en fundamental betydelse av mer generell art.

Nästa steg i W eitz’ framställning blir att han klargör vilken tankeriktning inom  
modern analytisk filosofi, som han i sin fortsatta undersökning knyter an till. Denna 
tankeriktning visar sig vara den som utgår från den senare Ludwig Wittgenstein, dvs. i 
första hand dennes posthumt utgivna Philosophische Untersuchungen (1953). Den vänder 
ryggen åt, för att citera W eitz, »the basic doctrines that language, if it is to function 
correctly, must correspond to the real world, and that meaning is a relational fact be- 
tween words and the objects they stand for» —  doktriner som förblivit intakta inom  
västerländsk filosofisk tanketradition ända tills Wittgenstein och hans lärjungar började 
laborera med bl. a. begreppet »språkspel». Självfallet har den nyssnämnda klassiska språk
teorin genomsyrat —  och, menar W eitz, på ett ofruktbart sätt låst fast —  också littera
turstudiet. Av själva inriktningen i Wittgensteins nya filosofiska giv ger W eitz bl. a. 
följande enkla sammanfattning: »Do not ask for the nature of X , or for the meaning 
of its purportedly corresponding term, ’X ’; ask instead for the use of ’X ’, how ’X ’ func- 
tions in the language, and the actual conditions under which it functions.» Händelse- 
laddade ord som »användning» och »fungera» är som synes nyckelord.

Vad händer i »Hamlet»? lydde den fråga Dover W ilson en gång ställde. Med sin 
tillämpning av Wittgensteins språkteoretiska tankemodell i »Hamlet and the Philosophy 
of Literary Criticism» kan W eitz, som han i bokens förord själv antyder, sägas parafra
sera W ilsons bekanta boktitel och i stället fråga: Vad händer —  logiskt, begrepps- 
mässigt —  i »Hamlet»-studiet?

Att det händer flera olika ting har vid detta laget redan klargjorts genom den ut
förda materialinventeringen. W eitz klassificerar de processer som studiet av »Hamlet» 
innefattar i fyra huvudkategorier, som han i sin fortsatta framställning ägnar var sitt 
kapitel. Processerna har, för att ta dem i tur och ordning, att göra med frågor som rör 
beskrivning (»description»), interpretation eller tolkning (»explanation»), värdering 
(»évaluation») och poetik (»poetics»).

I kapitlet »Description» ställer W eitz till att börja med på cartesianskt vis frågan, 
om det överhuvud taget finns något i »Hamlet» som inte låter sig betvivlas. Han svarar 
att det finns fakta eller data i pjäsen, som kan bli eller har blivit beskrivna. Onek
ligen sanna beskrivningar är t. ex., att Hamlet, Horatio, Laertes m. fl. förekommer i 
»Hamlet», att de säger vissa saker etc. W eitz bemöter i detta sammanhang den nära till 
hands liggande kommentaren, att beskrivningar i denna mening skulle höra till det 
oviktiga eller triviala inom litteraturforskningen. Tvärtom, menar han och visar med en 
mängd exempel från de olika »Hamlet»-studierna att så inte alls behöver vara fallet. Be
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skrivningarna ger, framhåller W eitz i sin kapitelsammanfattning —  som jag i det när
mast följande tämligen ordagrant återger —  information om och belysning åt många 
viktiga ting, i »Hamlets» fall dess rolluppsättning, språk och intrig, dess textvarianter 
och historia och dess olika källor. Dessa beskrivningar utgör grundvalen för »Hamlet»- 
studiet, eftersom tolkning och värdering är beroende av dem. Fastän de är sanna eller 
falska, kontrollerbara och logiskt oberoende i förhållande till tolkning och värdering, 
fungerar de i de flesta fall i tolkande eller värderande textsammanhang, som blir av
görande för vilka beskrivningsmöjligheter en viss forskare eller kritiker kommer att be
gagna sig av. Trots att de är sanna eller falska föreligger vidare vissa svårigheter när 
det gäller att fastställa deras sanning eller falskhet på grund av bristande bevistillgång, 
oklara data, uttrycksmässig flertydighet eller vaghet. Ytterligare bör framhållas, att 
vissa av dessa beskrivningar som påståenden gäller enstaka fakta, t. ex. »Hamlet älskar 
sin far»; vissa avser dispositioner, t. ex. »Hamlet var sårbar för chockpåverkan»; vissa är 
av jämförande art, t. ex. »Första kvarto-utgåvan är en nedkortad version av andra kvarto- 
utgåvan»; vissa är till sist summerande eller allmänna påståenden, t. ex. »Grundatmosfären 
i ’Hamlets’ bildspråk kan anges med ordet ’ruttenhet’».

Det nästföljande kapitlet inleder Weitz med konstaterandet, att vad som inryms i 
dess rubrik, »Explanation», är vad som dominerat »Hamlet»-studiet. Olika forskare och 
kritiker har visserligen i detta fall använt sig av skiftande uttryckssätt. De talar om 
förståelsen, den riktiga interpretationen, den korrekta läsningen av och innebörden i 
»Hamlet» eller om vad som är centralt, primärt eller mest betydelsefullt i pjäsen (som 
helhet eller i någon del av den). Oavsett vilka uttryck som begagnas rör det sig dock 
—  då man ser till dessas funktion —  om ett och detsamma, hävdar Weitz, som bestämt 
och med utförlig argumentering avvisar en både av vissa »Hamlet»-forskare (Knight, 
Fergusson) och vissa estetiska teoretiker (bl. a. C. L. Stevenson) omfattad åsikt, att »inter
pretation» skulle vara något från logisk synpunkt artskilt från »explanation». Som över
sättning av den sistnämnda termen använder jag i det följande »tolkning». Att tolkning i 
ett eller annat avseende ingår som ett viktigt led i samtliga här tidigare nämnda »Ham- 
let»-studier från 1900-talet visar W eitz i en detaljerad översikt. Från denna övergår 
han till att klargöra att tolkningar skiljer sig från beskrivningar, fastän de inom »Ham
let»-forskningen, och sannolikt inom litteraturforskningen i stort, behandlas som om de 
inte gjorde det. Skillnaden består enligt Weitz däri, att medan det finns sanna (eller 
falska) beskrivningar det inte finns eller kan finnas några sanna (liksom inte heller 
några bästa, korrekta eller rätta) tolkningar. Tolkningar kan endast, menar Weitz, be
dömas i termer som är vagare än det precisa motsatsparet sanning-falskhet; de kan dock 
vara mer eller mindre adekvata i sitt uppfyllande av vissa minimikriterier på klarhet, 
relevans och fullständighet i uppställda hypoteser. En lömsk detalj i sammanhanget är, 
att frågor som rör tolkningar ibland till formen liknar frågor som rör beskrivningar, 
vilket kan göra det svårt för ett otränat öga att skilja dem åt. Sålunda fungerar frågan 
»Dröjer Hamlet?» och dess svar beskrivande, medan frågan »Bedrar Hamlet sig själv?» 
och dess svar fungerar tolkande i likhet med t. ex. frågan »Varför dröjer Hamlet?» och 
dess svar. Har gränsen här dragits riktigt, beror enligt Weitz lösningen av många problem 
inom »Hamlet»-studiet på en föreståelse och ett erkännande av denna distinktion mellan 
två olika slags litteraturvetenskapliga frågor och svar.

I kapitlet »Evaluation» framhåller Weitz inledningsvis, att värdering inte är något 
nödvändigt inslag i »Hamlet»-studiet. Många »Hamlet»-studier saknar helt värderingar. 
De som vill påstå motsatsen har antingen förblandat värdering med urval (dvs. för
blandat satsen »X är gott» med »X är värt studium») eller gjort en omdefinition av 
begreppet »criticism» (här översatt med »studium»). Med stöd av sin tidigare materialge
nomgång fastslår så W eitz, att värdering innebär många saker: beröm, fördömande, försvar, 
urskuldande, påvisande av förtjänster och brister, domsavkunnande, omvärdering. Dessa 
olika värderande aktiviteter kan, menar han, inte reduceras till en enda. I polemik 
mot ett flertal moderna estetiska teoretiker —  bland dem C. L. Stevenson och A. J. 
Ayer —  förklarar W eitz det helt enkelt vara en falsk beskrivning av litteraturkritiska vär
deringars logiska beteende att säga, att de alla har en vägledande, rådgivande eller känslo- 
framkallande funktion. W eitz har vid sin genomgång av »Hamlet»-studiet funnit, att 
värdering till stor, ja, övervägande del innebär argumentering utifrån vissa mer eller
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mindre klart angivna principer eller förtjänstkriterier. Ingalunda alla men vissa av dessa 
kriterier finner W eitz hållbara i betydelsen omöjliga att bestrida. Frågan »Är ’Hamlet’ 
ett stort drama?» kan förvisso inte besvaras sant eller falskt, men i likhet med frågor 
som rör tolkningar kan den, hävdar W eitz, besvaras mer eller mindre adekvat. Som 
enda olikhet i sammanhanget framhålls, att kriterierna vid värderingar är annorlunda 
beskaffade än vid tolkningar. W eitz avslutar kapitlet med att klargöra vilka krav som 
bör ställas på litteraturkritiska värderingars adekvathetskriterier.

Kapitlet » Poeti cs» inleds med konstaterandet, att forskare och kritiker som sysslat 
med »Hamlet» inte bara ägnat sig åt beskrivning, tolkning och värdering utan också 
åt poetik. Att visa att poetik är något logiskt artskilt från övriga »procedures of criti- 
cism» ser W eitz som sin huvuduppgift i kapitlet. Han utgår härvid ännu en gång från 
Bradley, närmare bestämt från dennes försök att besvara frågor som »Varför är Hamlet 
tragisk?», »Vad är Shakespearesk tragedi?» och »Vad är tragedi?». Diskussionen kring 
tragedi-begreppet har, visar Weitz, alltsedan Bradley ägnats åtskillig tankemöda inom  
»Hamlet»-studiet; utom flera här tidigare nämnda forskare, bl. a. Campbell, Stoll, Schiic- 
king och Fergusson, tar han i detta sammanhang till granskning upp Peter Alexander, 
G. B. Harrison, H. B. Charlton och E. M. W. Tillyard. Många definitionsförsök har 
gjorts, men någon enighet om vad tragedi är har inte kunnat uppnås. Förklarligt nog, 
menar W eitz, eftersom någon sann och en gång för alla giltig teori härom på logiska 
grunder inte låter sig fastställas. Tragedi-begreppet är, understryker han, i sin logiska 
funktion beständigt om tvistligt och beständigt flexibelt. Svaret på frågan vad tragedi är 
består därför inte i en utsaga om vad alla tragedier har gemensamt etc. utan i att man 
presenterar oförnekliga exempel, paradigm-fall. »’Konung Oidipus’ och liknande dramer 
är tragedier», är ett adekvat svar. Liksom frågan »Vad är tragedi?» enligt W eitz avviker 
från beskrivande, tolkande och värderande frågor, avviker också frågorna »Varför är 
’Hamlet’ eller Hamlet tragisk?», »Vad är Shakespearesk tragedi?» jämte flera andra från 
dessa.

I ett kort, i huvudsak sammanfattande, slutkapitel granskar W eitz till sist två kvar
stående problem. Det ena gäller lärdomens betydelse i samband med »Hamlet»-studiet. 
Är exempelvis vittförgrenade kunskaper om den elisabethanska epoken en nödvändig eller, 
alternativt, en tillräcklig förutsättning för »Hamlet»-studium? Det andra problemet 
gäller frågan om vad som är »Hamlet»-studiets primära uppgift eller funktion. Är denna 
på ett eller annat sätt tolkande, eller kanske värderande? Några entydiga svar i den ena 
eller andra riktningen kan här omöjligt ges, försäkrar W eitz. Litteraturstudiet (»criti- 
cism») har ingen primär uppgift utöver det allmänna målet (»the second-order or general 
goal») att underlätta och berika förståelsen av konstverk. Härvid kan lärdom spela en 
viktig roll men också en förhållandevis underordnad sådan —  det beror på vilken studie
uppgift som väljs. Varje svar på den första av frågorna ovan är åtminstone delvis be
roende av hur man besvarar den andra. Vad det framför allt gäller att inse är, slutar 
W eitz, att vad man än svarar på de båda frågorna utgör svaren inga sanna (eller falska) 
utsagor om litteraturstudiets och lärdomens »natur» utan är helt simpelt uttryck för 
våra individuella preferenser.

Som bör ha framgått av den lämnade innehållsredovisningen är W eitz’ arbete en 
märklig insats i mer än ett avseende. Bokens första huvudavdelning med dess översikt 
av »Hamlet»-studiet från en annan infallsvinkel än den historiskt-kronologiskt kart
läggande tycks mig bara den, tagen för sig, vara av stort värde. Den förenar skärpa och 
stringens i preciseringen av de problem, som sysselsatt »Hamlet»-forskningen och »Ham- 
let»-kritiken, med en påfallande klarhet och konkretion i framställningssättet. Vad 
bokens andra huvudavdelning beträffar är väl just det konkreta greppet i analyserna 
vad man först och främst, och i än högre grad, fäster sig vid, eftersom det inte kan 
sägas vara särskilt vanligt eller väntat i en så avancerat teoretisk framställning som det 
här är fråga om. Att detta konkreta grepp varit i hög grad eftersträvat, framgår av bl. a. 
W eitz’ förord till boken; samtidigt som han där med respekt nämner några av sina 
föregångare bland moderna litteraturforskningsteoretiker —  A. Isenberg, M. Macdonald 
och särskilt C. L. Stevenson —  förebrår han dem att de inte är »konkreta nog». Ser 
man så till innehållet är det ju uppenbart, att W eitz med den senare avdelningen i sin
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bok i en rad väsentliga avseenden för in verkligt sprängstoff i diskussionen kring littera
turforskningens metodproblem och teoretiska grundvalar. Omöjligt är förstås inte, att man 
från litteraturforskarhåll kommer att kunna påvisa, att »Hamlet»-studiets problematik 
trots allt inte på riktigt alla punkter är användbar som böjningsmönster för litteratur
studiets problematik i stort. I någon mer förödande grad rubbas dock i så fall inte 
värdet av W eitz’ undersökning, i all synnerhet som han i denna fråga försiktigtvis har 
garderat sig med nödiga reservationer.

Överhuvud taget har jag svårt att tänka mig, att inte W eitz’ arbete under lång tid 
framåt kommer att ge eko i den metodiska debatten. Att vara alldeles säker härvidlag 
är dock omöjligt för en litteraturhistoriker, som inte är rustad att ha en bestämd upp
fattning i den allra viktigaste frågan, nämligen i vad mån resultaten i den senare, filo
sofiska huvuddelen av W eitz’ bok kan anses vetenskapligt säkerställda. Med desto större 
nyfikenhet och spänning är det som jag på denna punkt ser fram mot de värda sak
kunnigas —  enligt mitt förmenande i hög grad angelägna —  utredningar och domslut.

Carl A xel W estholm

A  Book of Masques. In honour of Allardyce Nicoll. Cambridge University Press 
1967.

Det engelska maskspelet är en ganska egenartad företeelse inom 1600-talets rikt ut
vecklade europeiska hovdramatik. Det kan betraktas som en nationellt särpräglad ut- 
löpare av den typ av fransk hovbalett som florerade decennierna omkring sekelskiftet 
1500-1600  och som med sin genomgående, visserligen ofta tunna handling och sina 
inslag av deklamation och sång hade en påtagligt dramatisk karaktär. De baletter som 
uppfördes vid drottning Kristinas hov tillhörde en annan typ: de var mera utpräglat 
koreografiska, bestod av en serie mer eller mindre löst hopfogade pantomimiska dans- 
scener, utan tal eller sång. Det litterära inslaget i, eller rättare sagt det litterära komple
mentet till dessa baletter bestod av texter som parafraserade dansnumrens allegoriska 
innebörd och som lästes av åskådarna i ett slags tryckta programblad.

Maskspelet var i sina främsta manifestationer på ett helt annat sätt ett »allkonstverk», 
som förenade poesi, musik, dans och scenarkitektur. Genom samarbetet mellan diktaren 
Ben Jonson och arkitekten Inigo Jones skapades några av genrens mest berömda verk. 
Även inom maskspelet tenderade dock dansen och scenarkitekturen att bli det väsentliga, 
medan det litterära elementet tunnades ut.

Ett urval maskspelstexter av olika författare, femton till antalet och spridda över 
perioden 1604—1653, har utgivits som en hyllningsskrift till den framstående engelske 
teaterhistorikern Allardyce Nicoll. Texterna presenteras med textkritiska ambitioner och 
är försedda med inledningar och kommentarer. Därtill kommer en frikostigt tilltagen 
avdelning med reproduktioner av scenbilder och dräktskisser.

A  Book of Masques ger säkert en god uppfattning av maskspelet på olika stadier av 
genrens utveckling, även om ett urval av detta slag helt naturligt görs med hänsyn till 
texternas litterära kvalitet. Det kan synas otacksamt att säga att den på många sätt 
tilltalande volymen aktualiserar ett större önskemål: en utgåva av samtliga bevarade 
maskspelstexter, en motsvarighet till Paul Lacroix’ edition av franska hovbalettexter.

Lars Gustafsson

Ber t il  SUNDBORG: »D en skiten Per Andersson». En lycksökare från Christinas tid. 
Bonniers. Sthlm 1967.

Även om Per Andersson, alias Peder Appelman, på intet sätt kan göra ansprak pa 
någon plats i vår litteraturhistoria, har Bertil Sundborgs skildring av hans liv en del av 
intresse att ge också en litteraturhistoriker, åtminstone en kulturhistoriskt inte alltför 
asketisk sådan. Man kan möjligen tycka, vilket historiskt fack man än representerar, att 
en biografi över Appelman inte hör till de mest angelägna, men som huvudperson i


