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Övriga recensioner

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.
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Boken omfattar drygt 500 stora sidor och är indelad i tre huvudavdelningar. Den 
inieds med ett parti, som rubricerats Vive sum marizing essays och följaktligen skall ge 
anslaget. Det gör de också, på gott och ont. Ett kapitel diskuterar terminologin i dess 
vidaste, närmast metafysiska bemärkelse. Det är ett karakteristiskt prov på Burkes full
komligt obesvärade sätt att på 1960-talet begagna filosofiska modeller, som var i svang 
på 1600- och 1700-talen men sedan knappast tagits fram annat än i idéhistoriska fram
ställningar. Frågan om språkets ursprung ställs och besvaras på ett vis, som Rousseau 
hade kunnat känna igen och uppskatta, talet omNmänniskan som »rörd» eller »rörande» 
påminner om cartesiansk psykologi, annat att förtiga. Läsningen har gjort mig både 
irriterad —  över banaliteterna och det pretentiösa sättet att framföra gammalt gods som 
egna tankar —  och stimulerad ·—  över frejdigheten och vitaliteten i problembehand
lingen. Mellan dessa poler oscilllerar sannolikt de flesta läsare under den fortsatta lek
tyren: var man stannar beror väl främst på förväntningarna och uppfattningen om 
kritikens funktion.

Den andra huvudavdelningen, Particular tu orks and authors, behandlar på ca 200 
sidor ett antal diktverk från Orestien till Djuna Barnes’ Nightwood. Här borde man 
sålunda befinna sig i det mellersta av undertitelns tre fält och gör det naturligtvis också 
så till vida som utgångspunkten för resonemangen är ett individuellt litterärt verk, men 
det är aldrig fråga om någon varsam textläsning eller en vetenskapligt acceptabel analys 
av impulser och verkningsmedel. Tvärtom bedövas läsaren av det specifikt burkeska 
ordsvallet och får till livs tolkningar, som i bästa fall är intressant subjektiva och i värsta 
stötande och absurda, men alltid påträngande och utan varje försök att underordna sig 
texterna. Burke arbetar i stor utsträckning med en nyckelordsmetod, ofta kombinerad 
med vad han älskar att benämna vaticinium post eventum  —  ett av många exempel på 
hans naiva förtjusning i en lärdomsprålande terminologi. Metoden kan i förkortning 
beskrivas så: författaren konstruerar med hjälp av det han anser vara nyckelord i dikt
verket en utveckling, som de anses böra leda till, och jämför sedan med diktarens eget 
färdiga resultat. Det hela blir en vanligen fullständigt obevisbar lek med obekanta stor
heter, men för Burke fungerar det som ett verksamt grepp att inte bara urskilja de sym
boliska strukturerna utan också förklara deras uppkomst i de dolda djupen.

Som ett prov på Burkes lösa associerande kring nyckelord kan anföras en passage om 
ett oförnekligt »nyckelord» i Faust, löftesordet om att utropet »Verweile doch! du bist 
so schön» skall meritera till helvetet. För en idealt minnesgod läsare, förklarar Burke, 
kommer varje användning av ordet »schön» i fortsättningen att förnya »the vibrancy of 
that passage». Men inte bara det: »verweile» visar sig kunna utvecklas till en av dessa 
olycksaliga puns, som modern anglosaxisk kritik tror sig möta snart sagt överallt. I 
fängelsescenen svarar Gretchen Faust, när han uppmanar henne att fly med honom: 
»O weile! WeiF ich doch so gern, wo du weilest.» Men Faust replikerar »Eile!» Här 
finns alltså för Kenneth Burke en sannskyldigt faustisk progression från vertueile över 
tv eile till eile, och till råga på lyckan låter den elliptiska verbformen »weil’» likadant 
som det kausala »weil» —  allt detta har han kommit på genom att göra ett ordindex till 
Goethes verk, vilket satt honom i den idealt minnesskarpes situation. Och just likheten 
»weiF»—»weil» är särskilt väsentlig: enligt Burkes mening är »a deflectively causal 
word, at such a revealing moment in the text, . . .  weil worth dwelling upon. For we 
dare hâve hopes that, once the necessary intermediate steps hâve been supplied, such a 
perturbation might be interprétable as the ’natural sign’ of some characteristic motiva
tional kink in the Goethean tangle of motives» (s. 157).

Man kan undra vem som skall förse oss med de nödvändiga mellanled, som Burke 
hoppas skall förvandla hans hugskott till säkerställd kunskap, men man behöver inte 
tveka om vem som är huvudansvarig för hans oförmåga att bromsa sitt eget associations- 
flöde. Hans beroende av psykoanalysen i vid mening framträder snarast starkare här 
än tidigare, och särskilt fixerad är han nu vid de mest oaptitliga inslagen i den freu
dianska mytvärlden, vid fekala och anala bilder och symboler. Framför allt behandlas 
de i bokens sista avdelning, Further essays on sym bolism  in general och där särskilt i 
ett kapitel med den mångtydiga rubriken T he th inking  of the body. Comments on the 
imagery of catharsis in literature. I det avsnittet granskar Burke med sin vanliga nyckel
ordsmetod förstärkt med freudiansk exkrementfascination kathartiska aspekter på så vitt
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skilda texter som Alice in Wonderland, Wagners Rhenguldet, Flauberts Tentation de 
Saint Antoine, dikter av Mallarmé samt några (dåliga) egna poem. Jag tror inte, att det 
beror på någon speciellt puritansk fördomsfullhet, om jag betecknar detta kapitel som 
ett bottenläge inte bara inom denna bisarra bok.

Dock, det vore orättvist att inte påminna om att det finns många stimulerande partier 
att dröja vid också i den sista avdelningen. Ett stort kapitel med titeln A  dramatistic 
vietu of the origins of language —  den dramatiska aspekten svarar mer direkt mot Burkes 
hypotes om symbolic action än dess komplement, det författaren kallar språkets »scientis- 
tic approach» —  innehåller bl. a. fascinerande resonemang kring negationer, dessa språ
kets under. Ett annat kapitel är en överraskande skarp och välgörande uppgörelse med 
McLuhans paradoxer kring mediet som budskapet.

Att läsa Kenneth Burke är en sammansatt upplevelse. Han rör sig med beundransvärd 
energi över vidsträckta idéhistoriska fält, och man kan avundas honom den suveräna 
frihet, med vilken han kan välja sina referenser: hans ambition och läskapacitet är i 
släkt med de gamla polyhistorernas. Men de oerhörda perspektiven balanseras inte av 
självkritik och sann ödmjukhet inför texterna; de bristerna har alltid funnits, men de 
tycks mig i Language as Symbolic Action  vara mer förfärande än någonsin. Man kan 
läsa boken med visst nöje, om man intresserar sig för kritik som ett slags fiction. Men 
söker man ny och säkerställd kunskap finns det oändligt bättre sätt att använda den 
flyende tiden.

Inge Jonsson

Lexikon der Weltliteratur. Bio grafisch-bibliografisches Handwörterbuch nach A u 
toren und anonymen W erken. Unter Mitarbeit Zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben 
von G e r o  v o n  W il p e r t . Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1963.

Lexikon der Weltliteratur. Band II. H auptwerke der W eltliteratur in  Charakteristiken 
und  Kurzinterpretationen. Unter Mitarbeit zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von 
G e r o  v o n  W il p e r t . Alfred Kröner Verlag. Stuttgart 1968.

Gero von Wilpert (f. 1933 i Dorpat) bedrev under 1950-talet filosofiska och littera
turhistoriska studier i Heidelberg och har därpå under de senaste tio åren svarat för en 
omfattande, till Alfred Kröner Verlag knuten utgivarverksamhet. Hans Sachiv örter buch 
der Literatur anmäldes i Samlaren årg. 86, 1965, s. 244. År 1963 utgav Wilpert en 
1 500-sidig volym Lexikon der Weltliteratur, som nu efter fem år följts av ett andra, 
nästan lika omfattande band. Den förra delen upptar diktare och anonyma verk i nära 
9 000 artiklar; den koncentrerar sig på skönlitteraturen och upptar inte filosofer, essäis
ter osv. —  men däremot Kar de Mumma. Författarkarakteristikerna synes träffande, sin 
knapphet till trots, och att verket gör ett så enhetligt och pålitligt intryck länder utgivare 
och förlag till heder. Samma omdöme kan nu utsträckas till band II som vill ge »Charak
teristiken und Kurzinterpretationen» av världslitteraturens huvudverk. Då ju det förra 
bandet rymmer anonyma verk vid sidan av författare blir t. ex. Kalevala ett uppslagsord 
på båda hållen. Andra bandet upptar över 4 0 0 0  verk av mer än 1 500 författare. Också 
titlarna på icke-tyska verk ges genomgående på tyska (t. ex. Das rote Zimmer, Rot und 
Schwarz); ett författarregister i bokens slut erbjuder en utväg för den som tvekar över 
hur den tyska titeln skall låta på något verk. D ie Insel der Glückseligkeit finns med 
från svenskt språkområde liksom der Zwerg och Barabbas, men också Geijerstams Das 
Buch von Brüderchen —  det senare baserar sig på att denna i Sverige för länge sen 
bortglömda bok lästes mycket under två decennier i Tyskland och nådde höga upplagor.

Det andra bandets artiklar är genomgående signerade. Litteraturanvisningar ges rikligare 
i den förra delen. Dessa både innehållsrika uppslagsböcker utgör ett mycket användbart 
hjälpmedel när man snabbt vill orientera sig om en författare eller ett verk.

U lf W ittrock


