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Lundkvist skrivit om t. ex. Genet står sig bra vid en jämförelse. Överhuvud taget kan 
Guicharnauds bok men fördel kompletteras också med svenskt material: en handbok 
som Ingemar Björksténs Drömmare —  en bok om modern dramatik (1963) är visser
ligen tämligen journalistisk men samtidigt ambitiös och i fråga om både Beckett och 
Ionesco kompletterar han Guicharnaud på ett givande sätt.

Birger Christofferson

DRAMA OCH TEATER under redaktion av Egil Törnqvist. Almqvist & Wiksell. Sthlm 
1968.

Ett imponerande antal fackmän och kulturpersonligheter finns i redaktionskommittén 
bakom den här boken som —  enligt förordets önskan —  ska »uppfattas som en första 
inventering på nordisk grundval av lämpliga ämnen för de nära samhöriga disciplinerna 
dramaforskning och teaterhistoria». Man hoppas också att den ska »väcka sådant gensvar 
bland allmänheten och berörda myndigheter att det skall bli möjligt att låta den följas 
av en regelbundet utkommande publikation för teaterhistoria och dramaforskning».

Vad som föreligger är med andra ord en samling uppsatser av sex svenska, fyra danska 
och en norsk författare. Men forskningsmetoderna är konventionellt litteraturhistoriska 
av den äldre skolan och kvaliteten ganska ojämn. Med stor sympati för målsättningen 
befarar jag därför att propagandavärdet kommer att visa sig vara relativt blygsamt.

Inom den danska avdelningen bidrar Torben Krogh med en älskvärt formulerad över
sikt av Det Kongelige Teaters bibliotek; Svend Erichsen gör ett monumentalt svep över 
regi och spelstil i fransk teater, Henning Fenger återger Brandes’ åsikter om Augier och 
Dumas fils, medan Tage Hind försöker ge besked om Evreinov med särskild hänsyn 
tagen till »teatralitetsprincippet».

Den norske bidragsgivaren Roderick Rudler berättar å sin sida om Ibsens verksamhet 
i Bergen på 1850-talet. Han utgår från tanken att vi måste »glemme Bj0rnstjerne Björn
son en stund» för att förstå vad Ibsen uträttade (s. 59) och finner slutligen att Bergen 
borde resa ett minnesmärke över den senare (s. 67). Eftersom Vigelands Björnson-staty 
redan spärrar sceningången till Den Nationale Scene i Bergen kan jag bara med tvekan 
stödja hans förslag.

Bland de svenska uppsatserna har jag med behållning läst Carl-Olof Gierows exempel
samling till begreppet »dramatisk nödvändighet», vidare Carl Reinhold Smedmarks ut
redning om Strindbergs dramatisering av Hemsöborna, Thure Stenströms genomgång av 
Camus’ Caligula och Gunilla Bergstens analys av Ingeborg Bachmanns hörspel Der gute 
Gott von Manhattan, likaledes en undersökning av O’N eills arbetssätt, signerad av vo
lymens redaktör Egil Törnqvist, som har fått tillfälle att utnyttja tidigare okänt hand
skriftsmaterial, dessvärre dock belagt med tokiga amerikanska copyright-bestämmelser 
som förbjuder en närmare presentation. Med anknytning till Strindbergs kammarspel 
har Sven Delblanc slutligen skrivit en djupt personlig essä, betitlad »Kärlekens föda». 
Inget referat skulle kunna återge skönheten i Delblancs sammanfattning:

»Kärlek är föda. Men i kammarspelens nattsvarta värld är kärlekens bröd förgiftat, 
försnillat, förvanskat. Ur denna värld finns bara en utväg —  att rena livets hus i skärs
elden, och sedan vandra in i den dödsrikets örtagård, som vi kan skönja bakom den 
brända tomten» (s. 112).

Ja så ska man kanske skriva —  och så skriver de flesta i denna antologi —  om 
man vill väcka gensvar från allmänheten och »berörda myndigheter». Men detta skrivsätt 
är sannerligen inte representativt för den analytiskt och empiriskt orienterade drama- 
och teaterforskning som för närvarande bedrivs i världen och även i Sverige.

Göran Lindström

ROBERT Sc h o l e s  och R o b e r t  KELLOGG: The Nature of Narrative. Oxford University 
Press. N ew  York 1966.

Scholes och Kelloggs bok spänner över ett betydligt större område än de flesta äldre 
studier i »berättarteknik». För det första har den ambitionen att diskutera inte bara
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romanen utan alla former av berättande i västerländsk kulturtradition, från myt och 
folksaga till lärd historieskrivning (för första gången har också den fornisländska dikt
ningen tagits med, glädjande nog). För det andra är perspektivet ingalunda tekniskt i 
snäv mening; en stor del av utrymmet ägnas motiv, tematik och ideinnehall. I bada 
dessa avseenden är författarna representativa för modern amerikansk litteraturforskning, 
som alltmer avlägsnat sig från »den nya kritiken» för att i stället åter närma sig 
sådana gränsvetenskaper som folkloristik och idehistoria. Bokens främsta värde ligger 
också i att den sammanfattar synpunkter som just nu är aktuella. Författarna har knap
past utfört någon egen forskning, och deras framställning är tämligen rapsodisk fast 
genomgående läsvärd.

Men kan peka på två huvudlinjer i den moderna debatt som Scholes och Kellogg 
återspeglar. Den ena linjen företräds av det återuppväckta intresset för muntlig tradition 
och primitivt mytskapande. Verk av typ The Golden Bough och From R itual to Rom anct 
har upplevt en ny blomstringstid, ofta i förening med Jungs arketyplära, men i regel 
utan den spekulativa överbyggnad som man så ofta finner hos en äldre generations 
psykoanalytiker och mytologer. För en modern »mytologisk» kritiker som Northrop Frye 
(Anatom y of Criticism, 1957) är huvudsyftet snarast att åstadkomma en systematisk be
skrivning och katalogisering av litteraturen med hjälp av »arketypiska» grundmönster 
hämtade från myter och legender —  en uppgift som i och för sig kan utföras utan att 
man binder sig vid någon bestämd teori om »arketypernas» ursprung eller mytens för
hållande till dikten som helhet. Som en följd av Milman Parrys och Albert B. Lords 
banbrytande forskningar i den muntliga versepiken (T he Singer of Tales, 1960) har 
man också alltmer börjat uppmärksamma den viktiga roll som fasta formler och ned
ärvda händelsescheman spelar i all berättartradition. I stället för att söka efter det unika 
och personliga i diktverket letar således den möderne amerikanske kritikern gärna efter 
de traditionella mönstren, det strukturella skelettet, den »litterära grammatiken». Och i 
sitt letande söker han hjälp och förebilder hos moderna etnologer och folklorister som 
Malinowski, Lévi-Strauss och Eliade.

Den andra huvudlinjen går ut på förnyat studium av den ikonologiska, allegoriska 
och figurala traditionen från hellenistiska filosofer, romerska retoriker och medeltida 
kyrkofäder. Denna typ av forskning, som hos oss är välkänd genom lärda tyskar som 
Curtius, Auerbach och Panofsky, har på senare tid bedrivits med förnyad energi i 
Amerika, och då främst i studiet av Chaucer och hans samtid. Det stora men också 
ganska omtvistade namnet på detta område är D. W . Robertson, Jr. (Fruyt and Chaf: 
Studies in Chaucer’s Allegories, 1963).

Kanske kan man tycka att dessa två huvudlinjer —  den ena »folklig», den andra 
»lärd» —  löper åt rakt motsatta håll, men Scholes och Kellogg har inga svårigheter att 
förena dem. I båda fallen rör det sig ju om en inriktning på det traditionella och 
nedärvda. Denna inriktning kan i bästa fall berika vår förståelse av det enskilda verkets 
förhållande till en genre; i värsta fall kan den leda vår uppmärksamhet bort från vad 
som faktiskt står i texten därför att vi alltför ivrigt letar efter något allmängiltigt grund
mönster. Scholes och Kellogg har tyvärr inte undgått denna fara i sin naturliga iver att 
systematisera och generalisera. De har överhuvudtaget en tendens att tillämpa sina läro
fäders teorier på ett alltför mekaniskt och okritiskt sätt.

I första kapitlet (»The Narrative Tradition») presenterar de en grundläggande distink
tion mellan »empirisk» och »fiktiv» berättartradition, som båda säges ha utgått från 
primitivt myt- och legendskapande för att sedan alltmer differentieras. Den »empiriska» 
berättartraditionen sönderfaller i en »historisk» linje (t. ex. krönika, biografi) och en 
»mimetisk» (mim, realistisk idyll, prosasatir av typ Satiricon). Den »fiktiva» traditionen, 
å sin sida, sönderfaller i en »romantisk» och en »didaktisk» linje (i ena fallet t. ex. 
bysantinsk kärleksroman och riddardiktning, i andra fallet t. ex. fabel och filosofisk 
allegori). Denna differentieringsprocess sägs dock ha efterträtts av en ny syntes i modern 
tid, då romanen upptagit många av de funktioner som tidigare varit splittrade på flera 
berättande genrer.

Redan denna grundläggande generalisering tycks mig vara diskutabel, fastän den 
onekligen rymmer ett visst mått av sanning. Att genrerna alltmer differentierades under 
antiken är ju obestridligt. En helt annan fråga är huruvida de alla utgått från samma
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förutsättningar. Att ett verk som Iliaden rymmer såväl mytiska och fiktiva som histo
riska element innebär ju inte att det kan betraktas som stamfader till alla efterföljande 
och mer »specialiserade» genrer inom berättarkonsten. Differentieringsprocessen synes 
också vara mer invecklad än vad man skulle kunna tro av Scholes och Kelloggs grund
schema. Sålunda var ju historieskrivning och didaktik länge förenade i genrer som den 
plutarkiska biografin och helgonlegenden. Och romanen kan endast sägas ha upptagit 
en mycket begränsad del av äldre berättartradition. Fastän författarna längre fram visar 
sig vara i hög grad medvetna om sådana nyanser, har de i viss utsträckning blivit offer 
för sin egen iver att systematisera, så att läsaren riskerar att vilseledas.

Ofta hade man önskat att de avstått från historiska generaliseringar och nöjt sig med 
en rent deskriptiv och principiell framställning. Detta gäller kanske speciellt följande 
kapitel (»The Oral Heritage of Written Narrative»), där de behandlar den homeriska, 
fornfranska och germanska epiken (inklusive den isländska sagan). De följer här Parry 
och Lord mycket tätt i spåren, vilket innebär att all anonym och formelbunden epik för
klaras vara resultat av ett specifikt muntligt framförande. På grundval av traditionella 
formler, motiv och handlingsmönster har en episk sångare (sagoberättare) improviserat 
sin sång (berättelse) som ord för ord nedtecknats av någon ödmjuk skrivare. »Förvansk
ningar» i texten kan således enligt Scholes och Kellogg endast uppkomma i skriftlig 
tradering. »If an orally composed poem such as the Old Icelandic Völuspä is obscure, 
the difficulty must be attributed either to an indifferent performance or, what is more 
likely, to corruption in the process of manuscript transmission.» (s. 23.)

Denna lära faller på sin egen orimlighet. I fallet Völuspä råkar det faktiskt för
hålla sig så, att vi är i besittning av tre olika versioner som av åtskilliga tecken att 
döma nedtecknats oberoende av varann. (Jfr Jon Helgason i N ordisk Kultur, 8 B, 1953, 
s. 28 -31 .) Trots betydande olikheter vad gäller detaljer, är texten i det väsentliga iden
tisk i alla nedskrifterna och kan således inte ha nyskapats vid varje recitation. Detsamma 
gäller de färöiska balladerna som också åberopas av Scholes och Kellogg i detta sam
manhang. I båda fallen finns det också gott om exempel på läsarter som knappast kan 
ha uppstått på annat sätt än genom förvanskning under en muntlig tradition byggd på 
memorering. Härtill kommer slutligen att sagornas skildringar av poetisk recitation på 
Island, likaväl som alla moderna vittnesbörd om färöisk balladsång, entydigt talar emot 
tanken på fri improvisation av den typ som Parry och Lord kunnat konstatera bland 
Jugoslaviens episka sångare.

Exemplet visar hur farligt det kan vara att dogmatiskt tillämpa en i och för sig för
träfflig teori utanför sitt ursprungliga användningsområde. Tydligen är det den oför
nekliga förekomsten av formler i Eddan och balladerna som föranlett Scholes och Kellogg 
till deras teori om traderingens natur. Emellertid kan formler av denna typ förekomma 
till och med i rent skriftlig litteratur och säger således i och för sig ingenting om arten 
av tradering. (Jfr Larry Benson, »The Literary Character of Anglo-Saxon Formulaic 
Poetry», PM LA, LXXXI: 5, 1966, s. 334—341.)

Därmed vill jag ingalunda ha sagt att Parrys och Lords teorier skulle vara helt irre
levanta vad gäller den nordiska medeltidslitteraturen. Tvärtom tror jag att studiet av 
denna litteratur skulle kunna förnyas på ett fruktbart sätt genom en modifierad till- 
lämpning av deras nya metoder för textanalys. Vi vet ännu alldeles för lite om för
hållandet mellan innovation och nedärvda formler, topoi etc. inom Edda-diktning, bal
lader, sagor och liknande genrer. I den mån Scholes och Kellogg kan bidra till att öka 
intresset för denna frågeställning har de gjort stor nytta. Risken är att deras alltför 
doktrinära inställning enbart tjänar till att kompromettera de nya metoderna.

Vad de isländska sagorna beträffar, företräder författarna en extrem friprosalära 
som utesluter varje form av påverkan från skriven litteratur. Jag ser ingen anledning 
att här ge mig in i polemik på denna punkt utan nöjer mig med att konstatera att 
författarna tagit föga hänsyn till de senaste decenniernas debatt i ämnet. Dock kanske 
det kan vara välgörande att åter uppmärksamma den muntliga traditionens betydelse 
med hänsyn till bokprosalärans långvariga dominans över forskningen.

Det följande kapitlet (»The Classical Heritage of Modern Narrative») tecknar den 
»lärda» och skriftspråkliga berättartraditionens utveckling under antiken samt påvisar 
dess förbindelser med modern berättarkonst. Här tycks författarna i stort sett följa väl
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upptrampade stigar, vilket ingalunda minskar värdet av deras översikt. Också här störs 
deras framställning emellertid av en alltför hårddragen distinktion mellan muntlig och 
skriftlig tradition. Sålunda förbigår de nästan helt de förbindelseled mellan medeltidens 
latinska och folkspråkliga diktning som påvisats av forskare som Faral och Curtius. 
Redan deras disposition synes förbjuda antagandet av sådana förbindelseled, vilket inne
bär att sådana genrer som den franska riddarr omanen —  där lärt och folkligt utan tvivel 
förenas —  kommer att sväva fritt i luften utan bestämd hemortsrätt. Iliaden och Eneiden 
framstår som verk av diametralt motsatt slag, det förra samordnat med allsköns muntliga 
sagor och ballader, det senare med lärd historieskrivning och allegorik.

Det tredje kapitlet (»Meaning in Narrative») inleds med en distinktion mellan av
bildande (»representational») och illustrativ berättarkonst. Denna distinktion har inte 
gjorts så skarp som den mellan muntlig och skriftlig; författarna påvisar en rad chatte- 
ringar mellan extremt avbildande berättelse (som den naturalistiska romanen) och ex
tremt illustrativa (som den medeltida allegorin). Starkt förenklade litterära »typer» som 
t. ex. Chaucers pilgrimer eller Teophrastos’ »Karaktärer» befinner sig sålunda i gräns
området mellan avbildande och illustrativ personskildring.

Fastän distinktionen i förstone kan förefalla bestickande och nyanseringarna vettiga, 
synes mig författarna vid närmare skärskådan här ha blandat ihop två olika begrepp 
som borde ha hållits isär: å ena sidan graden av stilisering i återgivningen av verklig
heten, å andra sidan berättelsens mer eller mindre didaktiska användning. Det finns 
ingenting som säger att stilisering och didaktik nödvändigtvis måste höra ihop. I själva 
verket har »avbildande», naturalistiska skildringar ofta använts i illustrativt syfte (t. ex. i 
80-talets tendensromaner). Och å andra sidan behöver den konstnärliga stiliseringen inte 
alls vara beroende av sådana syften (jfr t. ex. folksagan eller modern »Fart pour Fart»).

Författarna tycks längre fram i samma kapitel bli dunkelt medvetna om detta dilemma 
och söker klara sig ur det genom att införa en tredje kategori, den rent »estetiska», i 
vilken sådana genrer som folksagor och romanser skall kunna inordnas. Detta är dock 
en nödlösning som bara ytterligare krånglar till begreppen. Som ett resultat härav har 
diskussionen av »mening» i berättarkonsten blivit märkvärdigt ensidig. Allegori och satir 
framstår som de enda genrer som i egentlig mening kan kallas illustrativa, de enda som 
uttrycker en bestämd mening eller sensmoral. »Realistiska» romaner kan synbarligen 
endast bli meningsfulla genom att närma sig dessa stiliserade genrer. Folkliga berättelser 
och sånger framställts som om deras enda »mening» bestod i att »tell the tale» eller på sin 
höjd (omedvetet) åskådliggöra någon form av primitiv »ritual» (Sir James Frazers ande 
svävar ofta över vattnen). Samtidigt tycks författarna hysa en mycket överdriven upp
fattning om betydelsen av figural och allegorisk symboltolkning i medeltidens »lärda» 
genrer. I nära anslutning till Robertson och hans skola söker man pressa kyrkofädernas 
fyrfaldiga interpretationsmetod på en rad texter som förefaller ganska begripliga även 
utan detta slag av exeges. Synbarligen har man inte tagit något större intryck av den kritik 
som framförts mot Robertson av flera framstående forskare (se t. ex. E. Talbot Donald- 
sons och Charles Donahues artiklar i Critical Approaches to Medieval Literature, ed. D. 
Bethurum, 1960).

Tydligen skall man uppfatta denna inställning som en på många vis berättigad om än 
rätt senkommen reaktion mot en äldre, naturalistisk konstuppfattning. Inte desto mindre 
synes det mig vara ganska ofruktbart att diskutera »mening» i berättarkonsten som om 
det främst gällde att luska ut något slags fördolt och esoteriskt budskap djupt under 
textens yta. Skall talet om mening alls ha någon mening bör det främst inriktas på 
sådana idéer och värderingar som ligger implicita i nästan alla slag av berättelser, såväl 
de uppenbart didaktiska som de (skenbart) rent estetiska. En av de verkligt betydelsefulla 
insatserna i amerikansk litteraturkritik under senare år är Wayne Booths analys av di
daktiska tendenser i skenbart »objektiva» berättelser av den hårdkokta romanens eller 
den isländska sagans typ (Rhetoric of Viction, 1961). Det rör sig här givetvis inte om 
någon mystisk eller allegorisk undermening utan om den »etos» som kommer till ut
tryck i själva det berättartekniska perspektivet, i sättet att beskriva händelser och platser, 
i sättet att återge repliker osv. N jdls saga har sin »mening», sin »etos», likaväl som 
D ivina Commedia —  det är tekniken som är olika. Men inte ens D ivina Commedia  
kan betraktas som en allegori mer än till en viss gräns: dess främsta »mening» ligger
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invävd i dess yta snarare än under den. Ibland synes också Scholes och Kellogg bli 
medvetna om detta, men deras begreppsapparat och litteraturkritiska program hindrar 
dem från att klart verbalisera sin erfarenhet på den punkten.

Emellertid har de intressanta om än något diffusa synpunkter på förhållandet mellan 
myt och allegori samt mellan myt och realistisk skildring. Berättarkonstens utveckling 
sedan medeltiden tecknas som en »shift away from rationalizing myth as allegory to 
rationalizing it as mimetic fiction, a shift which coincided with the development of Euro
pean rationalism away from the abstract intellectualizing of medieval thought to the em
piricism of modern science» (s. 138). Här liksom på många andra ställen är man osäker 
på vad som exakt menas —  med en viss tolkning framstår uttalandet som ostridigt eller 
rentav trivialt, enligt andra tolkningar blir det spekulativt och en smula tvivelaktigt. 
Dock synes det mig viktigt att mer än hittills uppmärksamma de mytiska grundmönster 
som hör till vårt kulturarv och som utan tvivel bidragit till att forma även sådana dikt
verk som ytligt sett bjuder på den mest fotografiska realism. För den skull behöver man 
inte frammana Sir James Frazers eller den helige Augustinus’ exegetiska ande!

Kapitlet om »mening» följs av ett kapitel om »Character in Narrative», och här är 
det lättare att acceptera författarnas synpunkter. Här har de också för omväxlings skull 
baserat sin framställning på egna iakttagelser av texterna i stället för att lita till någon 
bestämd lärofaders »system». Värdefulla distinktioner görs mellan inre och yttre person
skildring, mellan statiska figurer och figurer som utvecklas, mellan direkt och indirekt 
karaktärisering osv. Exemplifieringen är riklig och i stort sett övertygande men ibland 
nyckfull. Sålunda finns här en utmärkt översikt av monologens funktion och utveckling 
från antikens retoriska tal till den »inre» monologen hos Joyce och Faulkner, men 
däremot ingen motsvarande redogörelse för dialogen, som ju rimligen borde vara av 
lika stort intresse.

Nästa kapitel handlar om »Plot in Narrative» —  ett ämne som ofta försummats av 
äldre romanteoretiker och som borde vara särskilt tacksamt att diskutera med utgångs
punkt från den begreppsapparat som strukturella folklorister och mytforskare ställt till 
litteraturvetenskapens förfogande. Emellertid har författarna också här blivit offer för spe
kulativa teorier, i första hand de från Frazer och Cornford emanerande idéerna om konstens 
ursprung i frukbarhetsriter som åskådliggör årstidernas växlingar, vegetationsgudens död 
och uppståndelse med mera dylikt. Framställningen är i detta kapitel så allmänt hållen 
och så fri från distinkta begrepp att en klar resumé knappast kan göras. Här liksom i 
tidigare kapitel är det också mycket svårt att hålla isär det som är ren beskrivning av 
berättarkonstens sätt att fungera från det som uttrycker en bestämd teori om dess upp
komst. Inte desto mindre får man ett obestämt intryck av att här flyter omkring ett 
antal utmärkta idéer som på något sätt borde kunna komma till användning i en mer 
stringent formulering.

Det avslutande kapitlet handlar om »Point of View in Narrative» —  detta ämne som 
sedan generationer toppridit den anglosaxiska debatten om romanen. Vi finner här en 
förtjänstfull summering av vad äldre romanteoretiker från Lubbock till Booth sagt om 
sådana berättarfiktioner som »ögonvittnet», »den allvetande berättaren» etc. För en 
svensk som läst Staffan Björcks utmärkta Komanens formvärld  torde begreppsapparaten 
inte bjuda på några nyheter av intresse —  däremot har det onekligen sitt värde att se 
den tillämpad på en rad genrer utanför romanen.

Slutomdömet om denna bok måste rimligen bli ganska splittrat. Dess enorma spänn
vidd kan försona läsaren med många fel man knappast med dess doktrinära kolartro 
på allsköns efemära auktoriteter. Å andra sidan är den just genom sin doktrinära mo
dernism nyttig att ta del av. Man känner sig frestad att upprepa den store germanisten 
Andreas Heuslers ord om en engelsk avhandling där författarinnan sökte visa att Edda- 
dikterna i själva verket vore att betrakta som religiösa ritual-dramer: »W iewohl ungläu
big, zählt der Referent dieses Buch zu denen, die der Fachgenossen lesen sollte. Es 
schärft das Nachdenken über die Formfragen».

Lars Lönnroth


