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WAYNE C. BOOTH: The Rhetoric of Fiction. The University of Chicago Press. Chicago 
& London 1961. (Phoenix paperback 1967.)

I företalet fastslår författaren, att hans ämne är »the technique of non-didactic fiction, 
viewed as the art of communicating with readers» och han förtydligar det till att gälla 
»the rhetorical resources available to the writer of epic, novel, or short story as he tries, 
consciously or unconsciously, to impose his fictional world upon the reader.» Några 
rader längre ner förenklar han det till »the author’s means of controlling his reader».

Vad Booth undersöker är alltså helt enkelt de berättartekniska möjligheter att på
verka läsaren som står till romanförfattarens förfogande. Det är med andra ord många 
och viktiga berättartekniska problem som är föremål för Booths intresse, och han exem
plifierar frikostigt ur det episka materialet från Homeros till Robbe-Grillet.

Booth disponerar sin undersökning i tre stora delar:
I. Artistic Purity and the Rhetoric of Fiction (s. 3—165)
II. The Author’s Voice in Fiction (s. 167—266)
III. Impersonal Narration (s. 269-398).

Av dessa rubriker torde framgå, att det dominerande problemet för Booth är frågan om 
romanförfattarens auktoritet.

I första kapitlet tar Booth sin utgångspunkt i Percy Lubbocks distinktion mellan 
»telling» och »showing» och citerar dennes franka påstående, att »the art of fiction does 
not begin until the novelist thinks of his story as a matter to be shoivn, to be so exhibited 
that it will tell itself» (Lubbock, The Craft of Fiction, 1921, s. 62). Har romanförfattaren 
rätt att framträda i sin fiktion och öppet redovisa sina kunskaper om romanpersonerna 
och genom direkt uttalade värderingar av dessa gestalter påverka romanläsaren? Eller 
skall han sträva mot att utplåna de synliga tecknen på sin auktoritet genom att begagna 
en objektiv, opersonlig framställning, där läsaren i stället för författaren har att dra 
slutsatser, göra kommentarer och värderingar?

Booth påpekar med rätta, att den objektiva, opersonliga berättartekniken med dramats 
framställningskonst som mer eller mindre tydligt angivet mönster har dominerat 1900- 
talets romankonst. Vad han reagerar mot är dels tanken, att ett (till synes) objektivt och 
opersonligt sätt att berätta skulle vara att föredra framför en äldre skolas mer subjektiva 
och auktoritativa berättarkonst, dels uppfattningen att en opersonlig framställningskonst 
utan några spår av romanförfattarens auktoritet eller värderingar överhuvudtaget skulle 
kunna vara möjlig.

Så långt har Booth utan tvekan rätt. Under den talande rubriken »From Justified 
Revolt to Crippling Dogma» ger han en kort översikt över romanförfattare och roman
teoretiker som uttalat sig om fiktionens hantverk, ställt krav på en »objektiv» metod 
eller funnit »showing» vara den allena saliggörande metoden. Flaubert och Henry James 
behandlas med aktning, men James’ uttolkare Lubbock och Warren Beach blir strängt 
bedömda. De ursäktas dock i viss mån som »champions of a new cause» (s. 25). Men 
Ford Maddox Ford har enligt Booths mening redan blivit en benhård dogmatiker, och 
ur Gordon och Tates kommenterade novellantologi T he House of Fiction väljer han 
ut ett ovanligt elakartat citat, där författarna i en entusiastisk analys av Joyces novel] 
»The Dead» plötsligt talar om, hur denna novell med en äldre skolas berättarteknik 
skulle ha förfuskats. Booth vänder sig med rätta mot Gordon och Tates sätt att värdera 
en äldre berättarkonst från tiden före Henry James, men han reagerar inte mot det 
hypotetiska och meningslösa i deras resonemang överhuvud. (S. 253 gör Booth själv en 
jämförelse mellan Jane Austen och Henry James och resonerar fyndigt men helt hypo
tetiskt om hur Henry James skulle ha skrivit Emma.)

Med utgångspunkt från ett antal romanteoretikers sätt att argumentera polemiskt, 
ställer Booth den frågan, om det är vettigt, att ställa upp »two ways of conveying a 
story, one all good, the other all bad; one all art and form, the other all clumsiness 
and irrelevancy» (s. 28). Det är självfallet att ett sådant förenklat påstående och en så 
okritisk värdering inte på allvar kan göras av någon ansvarskännande litteraturhistoriker, 
och det förefaller mig som om Booth här i sitt nit slösar krut på döda hökar.

Till frågan om romanförfattaren verkligen kan försvinna ur sitt verk summerar Booth
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i avsnittet »The Author’s Many Voices» de många olika sätt, på vilka romanförfattaren 
gör sig märkbar också i objektiv eller opersonlig framställning. Han framhåller oveder
sägligt om också en smula truistiskt, att vi måste komma ihåg att »though the author 
can to some extent choose his disguises, he can never choose to disappear» (s. 20).

Vi skapar oss i varje bok, menar Booth, en bild av dess författare, något som kan 
kallas »the author’s second self» eller »the implied author». Denna »implied author» är 
alltid närvarande i fiktionen som begrepp eller person. För en svensk läsare ligger det 
här nära till hands att jämföra med Olle Holmbergs resonemang om »fiktionskaraktären» 
i Inbillningens värld men också med Staffan Björcks bestämning av skriftställaren som 
deltagare i en estetisk akt (Komanens formvärld, s. 16). I tysk litteratur och forskning 
har både Thomas Mann och W olfgang Kayser talat om »Geist der Erzählung».

Första avsnittet avslutas med kapitlet ‘ »Types of Narration», där Booth riktar ett 
häftigt angrepp mot point-of-view-begreppet. Frågan om en roman är berättad i första 
eller tredje person är oväsentlig, i stället för Booth in begreppen »dramatized» och 
»undramatized» berättare, utgående från i hur hög grad berättaren är en dramatiserad be
ståndsdel av romanens fiktiva värld. Booth ägnar också stor uppmärksamhet åt den vik
tiga frågan om betydelsen av avståndet (»distance») mellan resp. författare, berättare, 
andra personager och läsaren (s. 155 ff.). Vidare är Booth intresserad av hur trovärdig, 
tillförlitlig eller pålitlig berättaren är och skiljer mellan »reliable» och »unreliable» be
rättare. Han definierar såhär: berättaren är y>reliable when he speaks for or acts in ac
cordance with the norms of the work» (vad nu det kan vara för något!) och »unreliable 
when he does not» (s. 158 f.).

I sin uppgörelse med point-of-view-begreppet och i sin leverans av nya termer och 
begrepp blir Booth dock ofta oklar; jag återkommer mer ingående till detta kapitel 
längre fram (s. 202).

Den andra delen behandlar »The Author’s Voice in Fiction», och analyserna ägnas 
huvudsakligen 1700-talsromanen och den tidiga 1800-talsromanen.

Som bekant är Fielding den älskvärdaste av »påträngande författare». Rättframt och 
spirituellt driver han sina omsorger om läsaren så långt, att han med denne i långa 
partier diskuterar romanens hjälte, genre, skeende, m. m. och alltså levererar inslag av 
kåserande och essayartad karaktär. Här menar Booth, att Fielding är en »dramatized» 
berättare, och understryker att ovanstående inslag ingår lika integrerat i fiktionen som 
huvudpersonen Tom Jones’ upplevelser. Så långt tror jag Booth har rätt, men däremot 
reagerar jag när han säger, att berättaren i D on Qtnjote »has made of himself a drama
tized character to ivhom  cue react as cue react to other characters (s. 212; min kurs.; 
jfr också s. 266 om Jane Austens Emma). Det är en alltför subjektiv uppfattning, vare 
sig Booth nu menar att vi reagerar mot berättaren som mot vilken person som helst 
eller att vi reagerar mot berättaren som mot vilken av romangestalterna som helst.

Ett ypperligt exempel på en »dramatized» berättare erbjuder naturligtvis Sternes 
T ristram Shandy, som Booth gör ett stort nummer av. I denna till synes så osamman - 
hängande och splittrade roman ligger ju enheten i jagberättaren Tristram; det är ju 
överhuvudtaget en roman, där det berättande jaget i mycket hög grad dominerar över 
det upplevande jaget. Booth gör också mycket av Sternes roman; man vill dock i margi
nalen fråga, om den inte fått för stort utrymme i Booths framställning. Tristram Shandy 
är dock ett så ytterligt extremt, för att icke säga unikt prov på en »dramatized» berätta
res framställning och därför kan det diskuteras hur pass representativ den egentligen 
är i sammanhanget, och om den långa analysen är motiverad.

En roman som Booth sätter mycket högt är Jane Austens Emma, som presenteras i detta 
avsnitts slutkapitel. Det blir en fyndig analys av berättaren som »dramatized» och »reli
able», och Booth visar ingående, hur läsaren leds att betrakta Emma i samma ljus som 
berättaren/författaren gör det.

I den sista delen »Impersonal Narration» förtydligar och underbygger Booth sin upp
görelse med den »objektiva» romanen. En central plats intar här Henry James och hans 
efterföljare. Booth menar att läsaren får betala ett dyrt pris för att få stoffet serverat 
opersonligt och objektivt: han ställes nämligen då utan romanförfattarens påverkan och 
dirigering. N u har ju Booth visserligen tidigare framhållit, att författarens retoriska 
påverkan på läsaren är märkbar även i den mest objektivt berättade roman. Men det
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finnes naturligtvis en markant gradskillnad, och det är uppenbart, att det ställs större 
krav på läsarens aktiva medskapande i en roman av James eller Robbe-Grillet än i en 
roman av Fielding eller Dickens.

Detta gäller inte bara tolkningen av romanen —  Booth gör för övrigt härvidlag kloka 
och generellt riktiga påpekanden, när han varnar för översubtila tolkningar —  utan 
också värderingen av de olika romanpersonerna och deras handlande. Det gäller inte 
bara hur tillförlitlig (reliable) berättaren är; det gäller också hur han kommenterar. 
Hans tystnad kan bli farlig. Booth menar, att det är vanskligt att lita för mycket på 
läsarens omdöme. Hans slutkapitel heter »The Morality of Narration», och där ställer 
han ett problem som är moraliskt och icke estetiskt. Romanförfattaren har icke rätt att 
skildra moraliskt tvivelaktiga eller undermåliga karaktärer, om han inte med sin arsenal 
av retoriska konstgrepp förmår läsaren att ta avstånd från deras handlande. Om inte 
romanförfattaren låter sin värdering av dessa karaktärer bli tydlig nog för romanläsaren, 
råkar denne —  ställd på egen hand inför det objektivt återgivna stoffet ■—  i osäkerhet 
om vad som är rätt, och detta kan leda till ambivalens i moraluppfattningen eller rent 
av till upphävande av moraliska värdenormer.

När Booth sålunda tar steget över från estetiska till moraliska frågor kommer han 
visserligen in på ett intressant spörsmål, men hans vetenskapliga »retorik» övertygar där 
icke läsaren.

Ur metodisk synpunkt präglas Booths arbete av sin författares polemiska syfte. Hans 
bok är en uppgörelse med den objektiva romanens teori och teoretiker, och den är ett 
försvar för den auktoritativa och subjektiva berättartekniken från Cervantes till Thacke
ray och Trollope.

I kapitlet »Types of Narration» opponerar Booth häftigt mot point-of-view-begreppet, 
som det användes i berättarteknisk praxis. Hans kritik är inte obefogad; sålunda fram
håller han med all rätt hur mångtydig och oklar termen »omniscience» är (s. i6 o f f .) . 
Men när han underkänner »our traditional classification of point of view’ into three 
or four kinds, variables only of the ‘person’ and the degree of omniscience» (s. 149) 
sker detta genom ett dekret och utan någon diskussion. Han förklarar rent ut, att »there 
is no point in listing any of the conventional classifications here in order to reject them» 
(s. 150). Han ger på detta ställe hänvisning till Norman Friedmans »valuable» uppsats 
»Point of View in Fiction: the Development of a Critical Concept» (PMLA 1955), men 
mer blir det inte. Detta är ett föga vetenskapligt sätt att resonera.

Booth bestrider vidare, att det finns någon meningsfylld anledning att skilja mellan 
jagroman och tredje-persons-roman; »we can hardly expect to find useful criteria in a 
distinction that throws all fiction into two, or at most three, heaps» (s. 150). Varför 
inte det? Booth presterar ingen annan underbyggnad för sin tes än att de båda fram
ställningsformerna har vissa gemensamma nämnare i sina funktioner. Detta är riktigt, 
och dessa gemensamma funktioner är viktiga. Men de båda framställningsformerna har 
lika viktiga skillnader.

I jagromanen är det berättande jaget en romangestalt bland de andra i romanens 
galleri av personer med allt vad detta kan innebära av romanförfattarens omsorg om 
autenticitet, illusion m. m. för att göra jagberättaren trovärdig både i hans egenskap 
av berättare och romangestalt. Detta är ingen värdering, endast ett konstaterande. Att 
»the implied author» i Fieldings T om  Jones framträder i jagform som »dramatized 
narrator», när den estetiska akten i denna roman diskuteras, upphäver inte den grund
läggande skillnaden mellan tredje-persons-romanen och en jagroman som Thomas Manns 
D oktor Faustus. I den sistnämnda romanen låter Thomas Mann en »dramatized narrator» 
Dr Serenus Zeitblom som en romangestalt bland de andra i jagform berätta sina och de 
övriga romanpersonernas upplevelser. Och här betyder så vitt jag kan förstå de av Booth 
så förkättrade resonemangerna om synvinklar eller point of view mycket. Om man vidare 
kontrasterar Thomas Manns roman mot t. ex. Voltaires Candide, Kleists Michael Kohl- 
haas eller Hemingways The Killers (för att nu exemplifiera lika svepande som Booth), 
så förefaller mig distinktionen mellan jagframställning och tredje-persons-framställning 
vara minst sagt väsentlig.

Det är i sammanhanget också svårt att komma förbi romanförfattarnas praxis och 
teoretiska överväganden; det hade t. ex. varit intressant att få Booths synpunkter på
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Gottfried Kellers Der grüne Heinrich. Som bekant föreligger denna roman i två tryckta 
versioner. Den första från 1854—55 är en tredje-persons-roman, men efter en rundlig 
tid och d:o överväganden omarbetade Keller den, och den andra versionen från 1879— 
80, den definitiva, är en jagroman.

En analys av de båda versionerna av Kellers stora roman erbjuder alltså möjligheter 
att rent konkret bestämma skillnaderna mellan jagframställning och tredje-persons-fram- 
ställning. Att Booth inte är främmande för de perspektiv greppet att jämföra roman
versioner öppnar, visar —  i ett annat sammanhang —  hans analys av de olika versio
nerna av F. Scott Fitzgeralds roman Tender Is the N ig h t  (s. 190—195).

Slutligen hade det också varit anledning för Booth att beakta så pass skilda uppfatt
ningar om jagromanen som levererats av t. ex. Franz Stanzel i D ie typischen Erzähl
situationen im  Roman, dar gestellt an Tom  Jones, M ohy-Dick, The Ambassadörs, Ulysses 
u. a. (1955) eller av Käte Hamburger i D ie Logik der D ichtung  (1957).

I början på denna recension framhölls vilka stora områden av det i princip outtömliga 
materialet som Booth överblickar och balanserar. När det gäller romanens formvärld är 
det dock huvudsakligen den anglosaxiska romanen som behandlas, och huvudvikten läg- 
ges härvid på verk från 1700-talet och 1900-talet. När det gäller romanteori kommer 
Henry James och hans efterföljare i centrum.

I facklitteraturen dominerar prov på engelsk och amerikansk forskning; de upptar 
327 av bibliografiens 363 nummer. Av fransk- och tyskspråkig forskning är 16 resp. 15 
representerade. Detta ger en betänklig slagsida åt urvalet: sålunda omnämnes icke med 
ett ord W olfgang Kaysers viktiga insatser. Man saknar också namn som R. Koskimies, 
E. Lämmert, K. Hamburger, G. Michaud och R. Caillois. Jean Pouillon representeras 
med en kort tidskriftsuppsats från 1957, däremot nämnes inte hans bok Tem ps et roman 
(1946), som ingående diskuterar bl. a. just point-of-view-problemen.

N u är det givetvis inte rimligt att fordra en uttömmande bibliografi, och Booth ger 
sig heller inte ut för att presentera en sådan. Men i ett arbete av denna översiktliga 
karaktär och med en så bred målsättning känns det som en brist, att författaren inte 
tagit mer hänsyn till den kontinentala facklitteraturen. I den anglosaxiska forskningen 
är Booth däremot mycket väl bevandrad, och hans resonerande bibliografi är i detta 
hänseende av stort värde.

Booths polemiska attityd ger emellertid också styrka åt hans bok. Booth har oveder
sägligen framhävt och gjort rättvisa åt den viktiga linje från 1700-talsromanen, som 
präglas av subjektiv och auktoritativ berättarkonst, och som i många fall kommit att 
skymmas bort av senare tiders krav på »objektiv» framställning. Hans ofta okonven
tionella resonemang och värderingar stimulerar inte bara till motsägelser utan också 
stundom till omprövning. Den uppgift han ställt sig, att beskriva och analysera roman
författarens retoriska grepp, vare sig i Fieldings romaner eller i Robbe-Grillets, är 
väsentlig. Hans bok är det första försöket att i så stor skala systematisera sådana före
teelser.

Bertil R om  b er g

KENNETH B u r k e : Language as Symbolic Action. Essays on Life, Literature and 
Method. University of California Press, Berkeley & Los Angeles 1966.

Låt mig från början konstatera, att uppgiften att kortfattat recensera Burkes essä
samling, som enligt sin undertitel skall behandla väldiga domäner och efter författarens 
vana också gör det i en svårgenomskådlig terminologi, förefaller olöslig: den överstiger i 
varje fall mina krafter. Därvidlag torde jag dock befinna mig i gott sällskap. I sin 
uppsats Philosophy and Pos tiv ar American Criticism  (i Concepts of Criticism ) bekänner 
René W ellek frankt sin oförmåga »to follow Burke’s acrobatics between the different 
activities of man» (s. 325). Svårigheten blir ännu mer markerad, när det som nu gäller 
en disparat samling studier, som alla tidigare utnyttjats som föreläsningar eller fristående 
artiklar. Det följande får följaktligen icke uppfattas som annat än en summarisk redo
visning av läsintryck.


