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eller henne till en person i berättelsen. Denna fi-
gur är vanlig i 700- och 800-talsromanen och 
användas gärna för att inleda en berättelse (som i 
Balzacs La Peau de Chagrin) eller för att förklara 
betydelsen av en scen för läsaren. Det är dock 
antagligen först med Italo Calvinos Se una notte 
d’inverno un viaggiatore (Om en vinternatt en re-
sande, 979) som läsaren, både den manlige och 
kvinnliga, får (eller tvingas) spela huvudrollen i 
romanberättelsen. Denna utvidgade och starka 
form av läsarmetaleps fungerar förstås endast i 
den utsträckning som läsaren spelar med i fiktio-
nen. I Calvinos lekfulla roman är det aldrig fråga 
om att läsaren på allvar ska tro att gränsen mellan 
verklighet och fiktion är upphävd. Det är därför 
i första hand att betrakta som en ludisk och reto-
risk läsarmetaleps.

Det är annorlunda med den ontologiska me-
taleps som Jorge Luis Borges frammanar med an-
ledning av Don Quijotte och där det leds i bevis 
att läsaren är lika fiktiv som de personer som fi-
gurerar i berättelsevärlden. Denna ontologiska 
läsarmetaleps ifrågasätter den absoluta gränsen 
mellan verklighet och fiktion och vår förmåga att 
särskilja dessa domäner. Metaleps betecknar här 
närmast ett processuellt undantag besläktat med 
dess funktion i stasisläran. Detta betyder att figu-
ren inte bara fungerar som en språklig utsmyck-
ning utan sätter relationen mellan verklighet och 
fiktion på undantag. Den förhindrar oss inte bara 
från att bedöma var gränsen går mellan verklighet 
och fiktion, utan även om det (alltid) finns en så-
dan gräns. I detta avseende kan man säga att me-
taleps har återvänt till sitt ursprung i den atenska 
paragraphe som namnet på ett litteraturveten-
skapligt undantagstillstånd.

När man betraktar metalepsens långa historia 
är det frapperande att den har genomgått ett an-
tal metamorfoser. Från att ha spelat en central roll 
i det atenska rättssystemet och dess retorik kom 
den därefter att få en obskyr roll i den latinska 
och post–klassiska tropläran. Det är först under 
senaste decennierna som den återigen har fram-
trätt med anspråk på att vara en centralfigur i re-
torik och litteratur. Det finns förstås flera skäl till 
dessa förvandlingar: de har möjliggjorts både ge-
nom gradvisa och successiva omfunktioneringar 
av termens betydelse och genom radikala föränd-
ringar av de sammanhang där den figurerat. Det 
är dock tveksamt om denna utveckling hade va-
rit möjlig om Hermagoras eller Hermogenes hade 
givits patent på figuren. Till skillnad från flerta-

let av de programverktyg som i dag används för 
att kommunicera och polemisera, har retoriken 
en öppen källkod (open source) och utgör gratis-
program (freeware) som alla språkanvändare fritt 
kan bruka och missbruka.

Leif Dahlberg

Marianne Sandels. Känn bara inte, vackre vän, nå-
gon rädsla…Kvinnans röst i lyriken på de romanska 
språken, 1100–1350. Almaviva. Uppsala 2005.

Med beundransvärd energi fortsätter Marianne 
Sandels (MS) att förse den av medeltida utom-
nordisk litteratur intresserade svenskspråkiga lä-
saren med högklassiga antologier präglade både 
av filologisk precision och litteraturhistorisk för-
trogenhet. Efter de båda volymerna Att tänka på 
henne. Provensalsk trubadurlyrik från medeltiden 
(980) och Under den gröna pinjen. Trubadurly-
rik på galicisk-portugisiska från Spanien och Por-
tugal, 1200–1350 (997) föreligger nu en volym äg-
nad den kvinnliga lyriska rösten i romanskspråkig 
lyrik 00–350, en mer än välkommen insats, då 
den senare knappast är känd för den svensk publi-
ken i gemen, inbegripna då även flertalet svenska 
litteraturvetare.

I föreliggande volym utvidgar MS reviret till 
att även omfatta den franska och italienska med-
eltidslyrik, där den kvinnliga rösten styr texten. 
Projektet är minst sagt krävande, men MS är en 
romanist av den gamla stammen med stor kom-
parativ kompetens, vilket blir tydligt här i hennes 
obesvärade umgänge med fyra romanska medel-
tidsspråk.

MS disponerar sin framställning enligt följande. 
Hon inleder med ett första introducerande kapi-
tel, följt av fyra kapitel ägnade den occitanska, den 
franska, den italienska och den galicisk-portugi-
siska poesin, i nu nämnd ordning, varefter boken 
avslutas med ett kapitel, benämnt ”Reflexioner”, 
alltså en kronologisk disposition. Den äldsta dikt-
ningen, start- och referenspunkten, är ju den occi-
tanska, och den galicisk-portugiska den yngsta.

Den pedagogiska förmåga jag underströk i min 
anmälan av hennes förra bok (i Samlaren 998) 
präglar även denna. Hon inleder elegant med ett 
välfunnet citat från Clara d’Anduza, en av de oc-
citanska trobairitz som utgör ett iögonenfallande 
inslag i den medeltida litteraturen för att fortsätta 
med att inledningsvis ringa in den vox feminae 
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som utgör undersökningobjektet. Det finns två 
slags kvinnoröst att ta hänsyn till, vilka är utslag 
av vad Pierre Bec, samtidens tveklöst främste oc-
citanist, benämnt fémininité génétique (kvinnligt 
författarskap) respektive féminité textuelle (det ly-
riska jaget är en kvinna, men författaren kan även 
vara en man, anonym eller inte). Det finns fors-
kare som ifrågasatt om det överhuvudtaget finns 
anledning att räkna med några kvinnliga poeter, 
men för MS är saken klar, särskilt ifråga om tro-
bairitz. I detta håller jag helt med henne: attribu-
tionen beträffande åtskilliga av de senare är ing-
alunda mer osäker än den som kommit att gälla 
för männen. Detsamma gäller, då hon beklagar 
de snäva omdömen från Jeanroy et consortes som 
fördröjt det vetenskapliga engagemang som un-
der de senaste två decennierna kommit främst tro-
bairitz till del. Lika positiv är jag till hennes väl 
avvägda resonemang rörande de urvalsprinciper 
hon hon redovisar. Dock överraskar mig det be-
gränsade urvalet franska och galicisk-portugisiska 
texter en smula (mer om detta nedan).

Det occitanska partiet är det mest omfattande, 
arton avsnitt. Här möter kända trobairitz, med 
grevinnan av Dia i spetsen, några anonyma och 
en text av Raimbaut de Vaqueiras, en av de le-
dande trubadurerna, en remarkabel språkbegåv-
ning som inte bara skriver på occitanska, utan 
även på gaskonska (redan under medeltiden så 
avvikande från övriga occitanska dialekter att den 
innehar en särställning i förhållande till trubadu-
rernas koiné, som vilade på stiliserad lemosí, dia-
lekten i nuv. Limousin, som grund), genovesiska 
(en italiensk dialekt), franska och galicisk-por-
tugisiska!

Även om MS redan inledningsvis slår fast, att 
hon inte ifrågasätter den etablerade attributionen 
i fråga om trobairitz, slår hon sig inte till ro med 
detta, utan på mycket distinkta och på det hela 
taget övertygande resonemang i fråga om de osä-
kerheter och problem som ändå finns. Hennes 
framställning präglas av ett mycket konstruktivt 
förhållande till auktoriteterna på området, inte 
minst då Angelica Rieger, vars monumentala mo-
nografi (Trobairitz. Beitrag der Frau in der altokzi-
tanischen höfischen Lyrik. Edition der Der Gesamt-
korpus, 99) är ett måste för den som är verkligt 
intresserad av dessa trobairitz. MS är mycket ba-
lanserad i sina diktkommentarer, här finns knap-
past något exempel på den på några få ställen ma-
nifesterade tendens till övertolkning som jag an-
märkte på i fråga om hennes tidigare bok. Ställ-

vis kan jag tvärtom här tycka, att hon ibland blir 
onödigt försiktig och att hon också av och till 
stannar lite för tidigt i sina resonemang. Hen-
nes behärskning av stoffet är så säker och hennes 
förtrogenhet med forskningen på området, även 
den allra senaste, så solid, att man gärna såg, att 
hon då och då drev sina resonemang lite längre. 
Detta betyder dock inte, att hon avhåller sig från 
att ifrågasätta exempelvis Rieger, eller för den de-
len Bec, utan det gör hon i mina ögon mycket 
övertygande på flera punkter och visar elegant att 
dessa giganter på området kan bli svepande och 
direkt trubbiga.

I fråga om det franska stoffet har jag redan an-
märkt på den ringa mängd texter MS tar upp. Det 
är fråga om fem avsnitt, varav ett presenterar en 
av den franska höviska epikens intressantaste ge-
stalter, Marie de France, vilken i mina ögon står i 
jämnhöjd med Chrétien de Troyes. Även om Ma-
ries stoff är mycket starkt präglat av det occitan-
ska arvet, känns detta exempel på hövisk novellis-
tik (lais) om inte malplacerat så omotiverat. MS 
nämner ju själv den mycket viktiga antologi på 
området som sett dagens ljus, Songs of the women 
trouvères (red. Doss-Quinby, E., Tasker Grimbert, 
J., Pfeffer, W. & Aubrey, E., 200), en volym som 
omfattar 75 texter. Här hade jag velat se ett rikare 
urval, inte minst för att fältet är så ringa utfors-
kat och föga bekant utanför en mycket snäv krets 
av specialister och att forskningen dessutom sna-
rast ligger i sin linda. De prov som MS anför får 
här snarast tjäna som aptitretare, inte minst ge-
nom det faktum att de företräder andra genrer 
än cansó(grand chant courtois), de är för få för att 
skapa ens en första bild av fransk féminité textu-
elle och fémininité génétique, detta till skillnad från 
det occitanska urvalet, vilket ger en mycket dis-
tinkt, relevant och rättvisande bild av denna rika 
diktning. Det är synd då MS kommentar till de 
franska texterna texterna, vilka representerar gen-
rerna jeu-parti (ett slags diskussionsdikt), en cansó 
(kärlekssång), chanson de femme (en kvinnas kla-
gosång över förlorad eller sviken kärlek) och en 
alba har mycket att ge.

Även det italienska kapitlet är kort, sex avsnitt. 
Det känns mer befogat, eftersom vi enligt MS kan 
räkna med blott ett dussintal dikter, vilka samt-
liga sannolikt utgör exempel på fémininité tex-
tuelle, då ingen säkert kunnat bindas till någon 
kvinnlig författare. Frågetecknet är ”Compiuta 
Donzella”, där vi, om det inte bara rör sig om fé-
minité textuelle, skulle ha en text av en ung flo-
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rentinskas hand. Hon skrev i sådana fall sonet-
ter i den sicilianska skolans anda (il dolce stil nu-
ovo), vilket väl knappast är förvånande, då det är 
den sicilianska skolan, vilken på en och samma 
gång anknyter till den occitanska och något rör 
sig bort från densamma, som är normerande på 
det italienska språkområdet fram till Dante och 
sedan Petrarca. Bortsett från ”Mamma, lo temp’è 
venuto”, med dess explicita referens till naken-
het, ”Med honom ville jag ligga helt naken / och 
aldrig dra mig undan”, en formulering som leder 
tankarna till Beatritz de Dia, ensam bland kvin-
norösterna att nämna just nakenheten så rakt på 
sak, avviker de av MS anförda texterna knappast 
på någon avgörande punkt från huvudlinjerna i 
den övriga lyriken.

Ovannämnda text leder ävenledes tankarna till 
den galicisk-portugisiska trubadurlyrikens cantiga 
d’amigo, vilken exemplifieras i sju avsnitt, ånyo ett 
överraskande begränsat stoff, alldeles särskilt som 
att denna genre utgör en av medeltidslitteraturens 
mest särpräglade. MS anger själv antalet galicisk-
portugiska trubadurtexter till c:a 700, varav un-
gefär en tredjedel hör till just denna genre, varför 
jag ställer mig än mer undrande till MS beslut. 
Här är det helt och hållet fråga om fémininité tex-
tuelle, den vox feminae som uttrycks här har, så-
vitt känt, blott upphovsmän, ett i sig intressant 
kulturhistoriskt fenomen. Uppenbarligen var det 
under denna tid, präglad inte minst av kyrkans 
hårda dogmatik och grundläggande misogyni, 
helt comme il faut för manliga poeter att fiktivt 
illustrera den unga, ogifta flickans känsloliv, helt 
utan fördömande, ett nog intressant faktum värt 
att diskutera mer än vad MS gör.

MS drar sig inte annorstädes för att ta ställning 
eller åtminstone reflektera över olika problem som 
möter i fråga om det stoff hon behandlar i sin bok. 
Därför blir jag en smula förvånad, när hon blott 
en passant konstaterar, att ”[d]en stora frågan lit-
teraturhistoriskt sett är om 200-talets cantigas 
d’amigo var en genre som männen tillskansade 
sig från alla de kvinnor som anonymt skapat den” 
(90), utan att själv resonera kring denna minst 
sagt intressanta fråga.

MS avslutar så med några sammanfattande re-
flexioner kring denna poesi med kvinnlig röst och 
tillåter sig då att bli subjektiv, då hon menar, att 
texter som vilar på en klar eller, i varje fall högst 
sannolikhet fémininité textuelle, framstår som ur-
skiljbart särpräglade, här möter ”en autentisk 
kvinna, en person som förmår att artikulera sin 

röst, sitt känsloregister jämte sin särställning som 
kvinna – och trobairitz. Hela diskursen vilar på på 
en stark och speciell jagkänsla. Det är inte en till-
fällighet att de kvinnliga författarna ofta under-
stryker att de ”sjunger”, eller ”talar”, det vill säga 
framträder som trubadurer eller diktare” (24). 
Här kan man med fog invända, att MS inte tar 
hänsyn till den specifika retorik som är gemen-
sam för all occitansk trubadurlyrik, en retorik som 
ser hela annorlunda ut än den som bestämmer a 
cantiga d’amigo, varför varken jagkänsla, referen-
ser till sång eller tal, duger som hållbara kriterier 
i sammanhanget.

Som både hållbart och givande ser jag däremot 
det stora intresse MS visar för det performance, 
inte minst den dimension av aktivt medskapande 
som bl.a. (och främst) M.L. Meneghetti (Il pub-
blico dei trovatori. La ricezione della poesia cortese 
fino al XIV secolo, 992) betonat som så viktigt för 
förståelsen av all medeltida lyrisk produktion.

Det är med stor förtjusning jag läst MS se-
naste bok, vilken ånyo präglas av lättburen lär-
dom (noter och referenser är en guldgruva), pe-
dagogisk klarhet och spänstigt språk. Jag kan re-
kommendera den till alla intresserade av medel-
tidslitteratur och inte minst till de akademiska 
lärarkollegor som skulle vilja förmedla en mer 
fördjupad bild av medeltiden och dess kultur än 
den magra kost som gängse antologier och hand-
böcker erbjuder.

Ulf Malm

Stanley Wells, Shakespeare For All Time. Macmil-
lan. London 2002.
Katherine Duncan-Jones, Shakespeare’s Life and 
World. The Folio Society. London 2004.

Tvingades man peka ut 900-talets förnämsta 
Shakespeareforskare i den engelskspråkiga värl-
den skulle valet till en början te sig självklart. 
Engelsmannen E.K. Chambers (866–954) och 
amerikanen Samuel Schoenbaum, som avled 996 
innan han hunnit fullborda sin planerade bio-
grafi, har lagt grunden till stora delar av den mest 
pålitliga forskningen på fältet. Men det finns en 
tredje person, också han engelsman, vars insatser 
delvis har utformats på andra områden än det bio-
grafiska och historiska faktainsamlandets – Stan-
ley Wells. I mer än femtio år har han ägnat sin 
gärning åt den elisabetanske dramatikern. Han 




