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Nyare forskning kring det medeltida 
religiösa dramat i England
A v A N N  FR ID É N

Kritik mot den äldre forskningen
Handböckernas gängse bild av det medeltida dra
mat är ungefär följande. Det böljade som liturgiskt 
drama i samband med påsken och förvisades så 
småningom från kyrkan till marknadsplatsen. Det 
översattes till folkspråket, blev sekulariserat och 
vulgärt, fick flera olika avläggare, som mysterier 
och moraliteter och upphörde sedan i slutet av me
deltiden när intresset för det försvann. Den här 
utvecklingsteorin baserar sig framför allt på två 
massiva verk, E. K. Chambers, The Mediaeval 
Stage (1903) och Karl Young, The Drama o f the 
Medieval Church (1933) och de teser som där fram
förs har också stötts av bl. a. Hardin Craig i English 
Religious Drama o f the Middle Ages (1955). De 
senaste 25 årens forskning har emellertid mycket 
hårt kritiserat detta sätt att beskriva det medeltida 
dramat, även om man klart utsäger, att utan 
Chambers’ och Youngs banbrytande insatser 
främst när det gäller att presentera källmaterial 
skulle forskningen inte vara där den är idag.

Den kanske mest djupgående kritiken mot 
Chambers och Young finns i O. B. Hardisons 
Christian Rite and Christian Drama in the Middle 
Ages (1965). Hardisons kritik går bl. a. ut på att den 
tidigare forskningen använde sig av ett darwinis- 
tiskt-biologiskt synsätt på ett litterärt material, dvs. 
att den ansåg att en utveckling skett från enklare till 
mer komplicerade former och att nya slags religiösa 
dramer uppstått ur de tidigare. Hardison kritiserar 
vidare Chambers för bristande förståelse för kyrkan 
och dess teologi och för att se de dramatiska ele
menten i det religiösa dramat som ett uppror mot 
religionen snarare än som ett försök att uttrycka 
den. Vad gäller Young visar Hardison att dennes 
modell av det liturgiska dramats utveckling inte tar 
tillräcklig hänsyn till manuskriptens kronologi. För 
den första utvecklingen 950-970 citerar Young 40 
manuskript, men bara fyra av dem är från 900-talet 
och en del av dem är t. o. m. från 1400-talet.

Det liturgiska dramats uppkomst
Bilden av det tidiga dramats historia har förändrats 
också av att man har publicerat nya texter som 
Chambers och Young inte kände till. Det har skett 
framför allt i den nyare forskning, som sysslar med 
den problematiska frågan om dramats ursprung. De 
flesta tycks vara överens om att det första liturgiska 
dramat härstammar ur påsktropen, dvs. den antifon 
som representerar samtalet méllan ängeln och kvin
norna vid graven. Däremot argumenterar många för 
andra ursprungsorter och annan ursprungstid än 
vad Chambers och Young kommit fram till.

Den viktigaste studien om det tidiga medeltids
dramat är O. B. Hardisons Christian Rite and 
Christian Drama, vars första kapitel omnämnts 
ovan. Hardison närmar sig sitt material dels via 
Aristoteles Poetik, dels via Frazers Golden Bough. 
Han har tre huvudteser: för det första att mässan 
och fastans liturgi var drama, vidare att utveckling
en inte skedde från enkel till mer komplicerad typ 
utan att dramat formades (ibland förenklades) av 
förändringar i ceremoniell eller dramatisk funktion, 
och slutligen att det folkspråkliga dramat var avan
cerat redan på 1100-talet, att det hade fristående 
ursprung och utveckling och att det alltså inte växte 
ur det latinska liturgiska dramat.

Hardison ansluter sig till de medeltida kommen
tatorer, som tolkade mässan allegoriskt som ett dra
ma. Han analyserar dessutom hela fastans liturgi 
från askonsdag till påsk i stället för att koncentrera 
sig på enstaka ritual. Både mässan och fasteliturgin 
har enligt Hardison den klassiska komiska struktu
ren med kamp (agon), peripeti och triumf, dvs. en 
utveckling från tristitia till gaudium. Båda har ock
så riktiga klassiska enheter, tydlig böljan och slut, 
inre utveckling och klimax. Hardison för också 
fram den tesen, att Quem Quaeritis inte har sitt 
ursprung i en trop eller antifon för matutin eller 
vesper. Genom att undersöka tidigare kända manu
skript från 900-talet och relatera dem till tidig me
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deltida liturgi vill Hardison bevisa att Quem Quae- 
ritis har sitt ursprung i påskvigilian. Den böljade 
redan på 800-talet eller tidigare som en uppståndel
seceremoni för att undervisa katekumener inför do
pet i samband med vigilian. När det inte längre var 
många kvar att undervisa och döpa flyttades Quem 
Quaeritis till slutet av matutin. Vad beträffar dra
mats utveckling skymtar ett nytt mönster när Har
dison ordnar de av Young samlade texterna i rätt 
historisk följd. Det troliga blir nu ett ömsesidigt 
inflytande mellan latinskt och folkspråkligt drama, 
mellan påsk- och julspel samt mellan ursprungligen 
enkla och mer komplicerade former.

Frågan om varför en dramatisk ceremoni kom att 
utvecklas inom liturgin har behandlats på ett nytt 
sätt i en uppsats av Clifford Flanigan, »The Roman 
Rite and the Origins of Liturgical Drama» (1974). 
Flanigan inleder med kritik mot Young för att den
ne såg liturgin som ett intellektuellt svar på redan 
utbildade dogmer och inte som ett känslomässigt 
återupprepande av den ursprungliga gudomliga ak
ten. Sin egen uppfattning bygger Flanigan på Mir- 
cea Eliade och andra nyare religionskomparatister. 
Han menar att en undersökning av medeltidens 
liturgiska liv är nödvändig för att förstå den djupare 
förbindelsen mellan liturgin och det liturgiska dra
mat. (Detta synsätt är typiskt även för andra medel- 
tidsforskare under senare tid.)

Den galliska riten betonar det gudomligas närva
ro i liturgin. Böner och andra texter är ofta mycket 
utsmyckade, poetiska och retoriska. Mässboken till
låter variation och flexibilitet och gudstjänsten har 
en dramatisk uppbyggnad med ett överflöd av cere
monier och rituella gester. Den romerska riten där
emot, har nästan motsatta egenskaper. Den är spar
tansk, strikt och odramatisk, utan subjektiva ut
tryck och utan känsla av mystisk närvaro. Flanigan 
hävdar, att det var i samband med att Karl den 
Store undertryckte den galliska kyrkoriten och in
förde den romerska som det liturgiska dramat upp
stod. Det uppkom redan under 800-talet i det karo- 
lingiska väldet som kompensation för vad man för
lorat. Flanigan menar inte att det liturgiska dramat 
skulle vara ett galliskt påfund (man har inte hittat 
några sådana texter), utan att den nya romerska 
ritualen löpte risk att missförstås och därför assimi
lerade gamla och skapade nya dramatiska drag för 
att förtydliga sig. Att detta hände just i den ro
merska riten berodde på att alla de andra riterna 
redan hade dramatiska element, om än inte litur
giskt drama.

En mycket spännande uppsats som, om dess

teser är korrekta, skulle innebära mycket nytt är 
David Dumville, »Liturgical Drama and Panegyric 
Responsory from the Eighth Century?» (1972). Den 
behandlar Book o f C er ne, som är en samling reli
giösa texter från ett kloster i södra England. Ma
nuskriptet dateras på grundval av pikturen till tidigt 
800-tal och förknippas med biskop Aeöelwald av 
Lichfield (818-830). Huvuddelen av Dumvilles upp
sats upptas av en kritisk edition av två av texterna, 
den ena en Harrowing-of-Helltext, dvs. en text som 
beskriver hur Kristus efter sin död klappar på hel
vetets port och befriar bl. a. Adam, Eva och patriar
kerna, och den andra ett panegyriskt responsorium 
innehållande ett akrostikon, AEDELVALD EPIS
KOPUS. Dumville visar att texten i många styc
ken är korrupt och drar därav slutsatsen att manu
skriptet är en kopia. Texterna bör då höra ihop med 
en tidigare Aeöiluald, som var biskop i Lindisfarne 
721-740. Genom att göra en jämförande språkun
dersökning och ta fram andra intembevis för Dum
ville ihop fem texter, som troligen har varit kärnan i 
originalvolymen. Texterna har utpräglat irisk me
trik och även andra iriska drag. Harrowing-of-Hell- 
texten och akrostikonet hör till denna grupp.

Harrowing-of-Helltexten tilldrar sig Dumvilles 
huvudintresse, eftersom den kanske är det tidigaste 
bevarade exemplet på liturgiskt drama. Bevis för 
att styckets karaktär närmar sig dramats är bl. a. att 
texten innehåller två avsnitt för var och en av de 
uppträdande med en berättande inledning till varje 
avsnitt. De berättande partierna är skrivna med 
avvikande, rött bläck; dessa skulle kunna vara kör- 
partier eller scenanvisningar. Dessutom följer tex
ten utvecklingen från tristitia till gaudium. Dum
ville tror att vi här har en fas i utvecklingen från den 
första poetiska dialogen mellan Infer och Satan till 
senmedeltidens detaljerat framförda Harrowing-of- 
Hellscener.

Om detta stämmer skulle det alltså förhålla sig så, 
att den äldsta bevarade dramatiska texten inte är en 
kontinental Quem Quaeritistext från 930-talet, utan 
en irisk-influerad, anglosaxisk Harrowing-of-Hell- 
text från 730-talet (eller, med traditionell datering 
av Book o f Cerne, från 820-talet).

Det är naturligtvis inte så, att Hardison, Flanigan 
och Dumville har slagit fast det liturgiska dramats 
ursprung. Däremot antyder deras undersökningar 
att början är att söka före 900-talet och att ingen 
forskare kan komma längre än till hypoteser, efter
som det saknas tillräckligt mycket säkert material.

8-824127 Samlaren
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Det medeltida dramats slutfas
Ett av de första vetenskapliga verk som represente
rade den nya synen på det medeltida dramat, Har
old Gardiners Mysteries’ End (1946), behandlade 
emellertid inte dramats uppkomst utan dess slutfas. 
Vanligen förklarade man mysteriespelens försvin
nande under 1500-talet med den katolska kyrkans 
ökade misstro mot dem, med att uppförandena blev 
en alltför tung ekonomisk börda för skråna och med 
att publiken blev trött på de grovhuggna pjäserna. 
Detta synsätt ifrågasattes av Gardiner, som med all 
önskvärd tydlighet dokumenterade att förhållandet 
var ett helt annat än man tidigare trott. Den ka
tolska kyrkans kritik under medeltiden hade enbart 
gällt prästernas deltagande i pjäser som inte höll på 
dekorum. Den kristna kritiken kom för övrigt från 
lollardema, reformatorn Wycliffes anhängare. 
Skrånas klagomål gällde framför allt den ekonomi
ska fördelningen sinsemellan; om det något år var 
ett skrå som inte hade råd att uppföra sin del fanns 
det alltid ett annat, som var villigt att rycka in.

Vad som faktiskt fick det medeltida dramat att 
upphöra i England var i stället reformationen. Allt
ifrån Henriks brytning med påven och hans upplös
ning av klostren till långt in under Elizabeths rege
ring vidtogs olika åtgärder för att få slut på de 
religiösa dramerna. De östra delarna av landet, som 
var regenten trognast, slopade dem först, medan 
det tog längre tid i norr. Där var det inte förrän efter 
upproret 1569 som de medeltida cyklerna så små
ningom upphörde. Ett vanligt sätt att få slut på 
uppförandet var följande. När en stad begärde att få 
framföra sitt spel, krävde man in manuskriptet för 
att kontrollera det, och lät det sedan försvinna. (Det 
kan nämnas att Coventry inte förbjöds att uppföra 
sitt spel förrän 1581 -  bara tio år innan Shakespeare 
debuterade.) Att myndigheterna var så angelägna 
om att undertrycka mysteriecyklema tyder på att 
det inte var frågan om sekulariserade pjäser, utan 
att de hade kontrollerats av den katolska kyrkan 
ända till reformationen och att de också därefter 
bibehöll sin religiösa ton. Dramat blev alltså offer 
för samma bildstormeri som kyrkokonsten i övrigt.

De engelska mysteriecyklema
Gardiners resultat kom att ha stort inflytande på 
efterföljande vetenskapligt arbete, men det som 
framför allt gjorde att forskningen kring det medel
tida dramat i England sköt ny fart var nyuppföran-

dena av två mysteriecykler i samband med Festival 
of Britain 1951. Några av de studier som betytt 
mycket för omvärderingen av mysteriespelen är F. 
M. Salter, Mediaeval Drama in C hes ter (1955), 
Glynne Wickham, Early Englis h St ages (del 1, 
1959), Eleanor Prosser, Drama and Religion in the 
English Mystery Plays (1961) och V. A. Kolve, The 
Play C alled Corpus C hris ti (1966). De flesta av 
dessa handlar alltså främst om engelska förhållan
den, men man använder sig delvis av europeiskt 
material med motiveringen att mässan och troperna 
var lika från Dublin till Konstantinopel och att my
steriernas material var homogent av samma univer
sella eller katolska anledning.

I motsats till Chambers och Young använde sig 
Salter i Mediaeval Drama in Chester huvudsakligen 
av icke-litterärt material. Han hävdar att dramats 
historia kan beskrivas med hjälp av staden Chesters 
urkunder, fastän de flesta av dem kommer från 
1500-talet. Salter lyckas på hundratalet sidor effek
tivt och med anglosaxisk humor (det rör sig om fyra 
tryckta föreläsningar) avliva två länge hysta upp
fattningar, nämligen för det första att kyrkan förlo
rade kontrollen över mysterierna till skråna och att 
de sekulariserades till följd härav, och för det andra 
att enkla kärror var tillräckliga för att uppföra pjä
serna.

Väsentligt i sammanhanget är dateringen av cyk
lerna. De första omnämnandena gäller uppföranden 
i York 1376, Beverley 1377, Coventry 1392 och 
Chester 1422. Ändå gör Chambers gällande att den 
engelskspråkiga cykeln hade nått sin fulla utveck
ling ca 15 år efter införandet av Corpus Christi, 
närmare bestämt i Chester 1327 eller 1328. En an
ledning är att han använde sig av en felaktig 1890- 
talstranskription av ett par 1500-talsdokument. 
Salter är den förste i detta århundrade som själv 
läst dokumenten i original. Det rör sig om pålysning- 
ar av spelen från 1530-talet och framåt. Salter visar 
hur man allteftersom reformationen framskrider 
stryker den ena katolska anknytningen efter den 
andra, bl. a. ändras författarens namn. Den som 
nämns i den förreformatoriska pålysningen var påv- 
lig kaplan under 1380-talet, den han byttes ut mot 
var en känd latinsk Chester-författare som dog 
1364. Chambers bygger på det senare namnet då 
han daterar cykeln till 1328, medan Salter utgår från 
att den 50 år yngre kaplanen byttes ut för sina band 
med påven, och att den som omnämns i den äldsta 
pålysningen verkligen är den som stod bakom spe
lens utformande. Då stämmer Chester-cykelns bör
jan med övriga cyklers och de engelska mysterie
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spelen kan anses ha tillkommit efter 1375. Det skul
le också stämma med den språkliga situationen i 
landet, eftersom det var först efter mitten av 1300- 
talet som latin och franska upphörde att vara hu
vudspråk och engelskan började användas i t. ex. 
domstolar och litteratur. Det finns för övrigt inga 
mysterietexter bevarade som språkligt sett är äldre 
än från sista kvartalet av 1300-talet.

Salter bestrider också Chambers’ påstående att 
de engelska mysterierna nådde sin fulla utveckling 
till cykler redan under 1300-talet. Han undersöker 
en mängd dokument från Chester och konstaterar 
att vi inte har något skriftligt bevis för att de enskil
da skråna hade sina egna pjäser förrän 1422. År 
1467 vet vi säkert att åtta skrån uppförde Corpus 
Christi-pjäser och sedan växer listan: 1475 räknas 
19 spelgillen upp, 1500 är det 24 och 1540 26 styc
ken. Det är att förmoda att cykeln växte på samma 
sätt före 1467, men om detta vet vi intet. Dock kan 
man dra den slutsatsen att det varit en ständig 
förändring och tillväxt med höjdpunkt under Hen
rik VII och Henrik VIII. Salter är angelägen om att 
visa att cyklerna inte sekulariserades när skråna 
böljade delta. Han använder huvudsakligen argu
ment som man känner igen från Gardiner, som att 
cyklerna inte hade behövt slås ned med våld om de 
hade varit världsliga, men också t. ex. att första 
uppförandet alltid ägde rum på kyrkans område.

Då Salter skall undersöka själva uppsättningarna 
använder han bl. a. räkenskaper från Chester. Om 
man räknar om de siffror som nämns kostade det 
mycket stora summor både att hyra en vagn och att 
demontera den för förvaring. En nybyggnad kos
tade lika mycket som 1 V2 årslön för en vanlig 
arbetare. Salter drar slutsatsen att det var rätt stora 
scener med gott om golvutrymme för ganska kom
plicerade skådespel, och av scenanvisningarna att 
döma hade de både tak och en hel del maskineri. 
Spelen var mycket dyra -  för fyra föreställningar 
kunde en enda person få 35. Ad., vilket var40 gånger 
så mycket som en vanlig arbetares dagslön. Sådana 
utbetalningar nämns på många ställen och Salter 
förmodar att det innebär att professionella skåde
spelare hade del i spelen. Den vanliga lönen för den 
som deltog var 10d.

Vad var det då som gjorde cyklerna så populära 
att de stod sig i 200 år och sedan med möda fick 
undertryckas? Salter håller med tidigare forskare 
om att de inte egentligen har något större litterärt 
värde, dels därför att engelskan inte hunnit längre 
än den gjort vid denna tid, dels därför att de manu
skript som bevarats är sena kopior med missför

stånd etc. Istället betonas de dramatiska värdena -  
mysteriecyklerna måste ses.

En som själv satt upp flera av medeltidsdramerna 
är Glynne Wickham, och även han föredrar att i 
Early Englis h St ages använda handlingar som rör 
åskådare, skådespelare och uppsättningar. Han till
hör också de forskare som anser att man måste vara 
insatt i medeltida katolskt tänkande för att förstå 
cyklerna. Första delen av hans stora arbete i tre 
band handlar om perioden 1300-1576 och sysselsät
ter sig i stor utsträckning med dramatiska företeel
ser av världsligt slag -  tornerspel, trubadurkonst, 
»pageant theatres», »mummings», »disguisings» 
och »masks». För denna presentation är särskilt 
kapitlen IV om mysterierna (som Wickham kallar 
mirakler) och IX, epilogen, av intresse.

Wickham fortsätter på den väg som Gardiner och 
Salter slagit in på. För att få statsmakterna emot sig 
under 1500-talet måste det ha varit frågan om en 
kraftfull katolsk scen, och denna syn på spelens 
slutskede gör att Wickham även ifrågasätter de 
gamla teserna om kontrollen över pjäserna, deras 
litterära form, översättning från latin till engelska 
samt förflyttningen från kyrkan till kyrkoplanen. 
Hittills har man trott att det var denna flyttning ut 
ur kyrkan som markerade övergången från religiös 
till världslig text och även från liturgiskt drama till 
mysteriecykel samt från latin till folkspråk. Men 
Wickham menar att platsbytet skedde för att det 
var praktiskt lämpligt och att texterna fortfarande 
var noggrant föreskrivna och på latin. Det ligger 
över 150 år mellan den första kända utomhusföre- 
ställningen i Beverley ca 1220 och den period då vi 
har bevis för engelska cykler efter 1375. Det finns 
inget dramamanuskript på engelska före 1425. Den 
troligaste hypotesen är att författarna följde exemp
let från Frankrike och förde in enstaka folkspråk
liga verser i de latinska texterna. Det skulle då ge 
en utveckling av engelska dramer och engelska pre
dikningar (som finns belagda från mitten av 1200- 
talet) parallellt med latinska.

Vad beträffar sekulariseringen behöver över
gången från kyrkans folk till lekmän som skådespe
lare inte ha varit abrupt. Det fanns ett mellanskikt 
av »secular clergy» som ej var bundet till klostren. 
Wickham visar att det i Chester fanns tillräckligt 
många av de båda sorternas präster för att utan 
lekmannahjälp klara av att uppföra dramerna -  åt
minstone före digerdödens häijningar. Skråna, som 
så småningom var de som delade ansvaret, hade 
religiös bas, och en medeltida lekmans inställning 
till något som härstammade från kyrkan och hade
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religiöst syfte var inte sekulär. Men naturligtvis 
kunde skråna knappast komma in förrän folksprå
ket hade ersatt latinet.

Wickham diskuterar i detta sammanhang också 
midsommarmarknaden i Chester, som hölls vaije år 
framför klosterkyrkan, på samma plats där den för
sta föreställningen av cyklerna uppfördes vaije år. 
1288 bestämdes att abboten och medborgarna skul
le dela ansvaret för marknaden och först 220 år 
senare skars abbotens befogenheter ned. Växlingen 
mellan kyrklig och världslig makt gick långsamt i 
detta fall och troligen då också då det gällde infly
tandet över cyklerna. Om det nu var så som 
Chambers gjorde gällande, att skråna tog över an
svaret för pjäserna så snart de nådde cykel-propor
tioner, varför valde då inte skråna att framföra dem 
i samband med sin egen midsommarmarknad? Det 
måste ha varit kyrkan som bestämde över cyklerna 
och kopplade dem till Corpus Christi. Kyrkan hade 
kvar makten över föreställningarna åtminstone till 
sent under 1300-talet och kontroll över texten till 
det bittra slutet.

Wickham ser som ett problem hur stationära fö
reställningar (cykler) kunde förenas med en proces
sion (Corpus Christi). Han drar in två typer av 
världslig underhållning i förklaringen. I böljan av 
1300-talet böljade »pageantry» att förenas med 
»civic ridings». Om denna underhållning finns tre 
relevanta saker att känna till, nämligen att man 
förde med sig storslagna scenerier då man red om
kring, att de enskilda skråna stod för en del var, och 
att man år 1377 slutade rida och skaffade en scen 
för de första föreställningarna. Det var alltså skråna 
som handhade dessa »civic ridings», och Wickham 
finner ingen anledning betvivla att de behandlade 
cyklerna på samma sätt. Han drar visserligen inga 
slutsatser av att årtalet 1377 stämmer så väl med 
det första omnämnandet av mysteriespelen, men 
han anser att sammanträffandet uppmuntrar till att 
rekonstruera en ny historia för mysterierna.

I epilogen ändrar Wickham mål och metod. Han 
syftar inte längre till att bevisa utan vill stimulera 
till ett nytt spekulativt grepp -  varför hände det som 
hände över huvud taget? Varför är det en så uppen
bar skillnad i kvalitet mellan det latinska liturgiska 
musikdramat och det folkspråkliga cykliska dra
mat? Wickham anser att vi bör

admit the likelihood of two dramas of single Christian 
origin but independent motivation: the drama of the Real 
Presence within the liturgy and the imitative drama of 
Christ’s Humanity in the world outside. The one is a 
drama of adoration, praise and thanksgiving: the other is a

drama of humour, suffering and violence, of laughter and 
sorrow. Where the former remains ritualistic, the latter 
carries within it the germs of tragedy and comedy, (s. 314)

Eleanor Prossers Drama and Religion in the Eng
lish Mystery Plays som kom härnäst i raden av ny 
forskning på det engelska medeltidsdramats områ
de, är skriven med ett helt annat syfte och annan 
metod. Syftet är att undersöka dramat som drama 
utifrån de kriterier som gäller för all dramatik, och 
metoden bestäms för det första av försök att förstå 
religionen som står bakom dramat och för det andra 
av försök att se på dramerna så som de faktiskt 
presenterades för publiken. Eftersom en begräns
ning är nödvändig ägnar sig Prosser bara åt en 
lärosats, nämligen den om ånger, och inskränker sig 
till de relevanta dramerna. Att valet föll på läran om 
ånger beror på denna doktrins särskilda betydelse 
för det drama som uppstod i samband med Corpus 
Christi. Festen infördes 1311 för att fira den heliga 
nattvarden. Under ett helt århundrade, från Late- 
rankonciliet 1215, då boten infördes som sakra
ment, hade England varit fullt av skrifter på folk
språket om ånger och bot. Prosser går igenom teo
login i dessa skrifter och finner att marken var väl 
beredd för Corpus Christi-mässans uppmaning 
»Gören bättring och mottagen icke Kristi kropp i 
synd». Detta är också enligt Prosser cyklernas bud
skap. De olika delarna är noggrant utvalda för att 
följa ett strikt teologiskt tema: människans fall och 
hennes väg till frälsning. Cyklerna slutar med den 
yttersta domen och varningen gör bättring -  nu!

Fem dramer från de fem bevarade cyklerna jäm
förs med hjälp av accepterade dramatiska kriterier 
som helhetseffekten, handlingens struktur och ka- 
raktäriseringen. Prosser kommer till det resultatet 
att medvetna konstnärer står bakom dramerna och 
att det alltså inte är så som det tidigare hävdats, att 
traditionen och Bibeln inskränkte författarens 
handlingsfrihet. Det är inte heller så, att dramat 
utvecklas främst i de komiska partierna, fastmer 
finner Prosser att pjäserna är mest dramatiskt ef
fektfulla där den religiösa läran och formen stäm
mer bäst överens.

I avslutningskapitlet polemiserar Prosser mot den 
äldre forskningen. Hon räknar upp sju antaganden 
som hon anser sig ha tillbakavisat med sin under
sökning, men av vilka, enligt henne, flera ligger till 
grund för Chambers’ och Craigs arbeten. Det gäller 
bl. a. att man skulle kunna ignorera det religiösa 
elementet i pjäserna, att mysteriespelen nödvän
digtvis blev konventionella eftersom ämnena var
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bestämda i förväg, att dramat kunde utvecklas en
dast i komiska interpoleringar och att de tidiga dra
merna var primitiva medan dramatisk skicklighet 
utvecklades först så småningom. Dessa antaganden 
har tidigare lett från dramat självt till ett rent histo
riskt studium, anser Prosser.

En lättläst och intressant introduktion till ämnet 
engelska mysteriecykler är V. A. Kolve, The Play 
Called Corpus Christi. Kolve ägnar sig i motsats till 
Prosser inte åt de enskilda dramerna utan åt genren 
som sådan, men liksom Prosser undersöker han den 
bakomliggande teologin. För det första hävdar han 
att de liturgiska och de cykliska dramerna är så 
väsensskilda att de måste ha olika ursprung. Det 
finns liturgiska dramer på både latin och engelska 
och för uppförande både i kyrkan och utanför. Ty
piskt för detta drama är att det är helt knutet 
(ämnesmässigt och därför också vad beträffar upp
förandet) till en viss söndag. Man har tidigare för
modat att dessa dramer förts ihop och komplette
rats till en cykel, men Kolve visar att det på varje 
enskild ort bara fanns ett fåtal liturgiska spel, oftast 
bara jul- och påskspel. Den mest omfattande sam
lingen latinskt drama finns på katolsk botten i 
Frankrike och innehåller tio liturgiska dramer, av 
vilka endast fem tar upp ämnen som finns i de 
franska (och engelska) cyklerna. (Jämför med 
Salters lista över Chester-cykeln, som innehöll 26 
dramer som mest.) Kolve menar alltså att de litur
giska dramerna inte är källan till cyklerna, men han 
ifrågasätter också både Wickhams koppling mellan 
Corpus Christi-procession och cykliskt drama och 
Prossers tes att Laterankonciliet 1215 och botpre
dikningarna ligger i botten. Dels finns det inga do
kument som nämner processionerna och spelen på 
samma gång, dels är botgöringen moraliteternas 
tema, inte cyklernas. Dessas ämne är mänsklighe
tens historia och Guds ingripande i den.

Kolve undersöker Corpus Christifestens påbju
dande 1264 och genomdrivande 1311. I en bulla 
1264 påpekas det att man inte kan högtidlighålla 
nattvardens sakrament på ett lämpligt sätt på Skär
torsdag, eftersom man då är mitt inne i en botgö- 
ringsperiod. Bullan föreskriver därefter torsdagen 
efter Trefaldighet för glädjeyttringar över männi
skans frälsning. Det är alltså inte nattvardens instif
telse som firas (det görs ju på Skärtorsdag) och 
festen frigörs på så sätt från kyrkoårets rituella, 
cykliska tid och förs över till den absoluta, univer
sella tiden (Hardisons terminologi). Nattvardens 
frälsande kraft relateras teologiskt till mänsklighe
tens historia, från Adams fall till den yttersta do

men, och det är precis detta som är cyklernas dra
matiska struktur. Kolve menar inte att cyklerna 
kunde uppstå endast i samband med Corpus Chris- 
tifesten, men att beslutet att fira festen med dramer 
bestämde valet av ämne och dramatisk form. När 
cyklerna väl mognat kunde de lösgöras från Corpus 
Christi och spelas vid andra tillfällen, t. ex. pingst.

Kolve övergår sedan till att undersöka principerna 
för valet av ämnen inom cyklerna. Det finns varia
tioner i de bevarade engelska cyklerna, men mön
stret är i stort detsamma. Han finner att det framför 
allt är två lärosatser som bestämmer valet av berät
telser. För det första är det lärosatsen om figurae. 
Man valde material i Gamla Testamentet som pe
kade fram mot Nya Testamentet, t. ex. Abrahams 
offer av Isak = Guds offer av Kristus. Men nu finns 
det många figurer som ej är representerade i cykler
na. Kolve drar slutsatsen att det finns ytterligare en 
orsak till urvalet, och han finner den i läran om 
mänsklighetens sju tidsåldrar. Den härstammar från 
Augustinus och var vitt spriddunder medeltiden. De 
olika tiderna omfattade Adam-Noa, Noa-Abra- 
ham, Abraham-Moses, M oses-David, David-Je
sus, Jesus-världens slut. Den teologiska synen på 
den sjunde tidsåldern varierar, men cyklerna slutar 
med domen. Vaije tidsålder representeras i cykler
na av minst ett drama och Kolve menar att de är 
medvetet komponerade, även om författarna inte 
nödvändigtvis var teologiskt lärda män.

1100-talets folkspråkliga drama
På så sätt har alltså den ena forskaren efter den 
andra med helt olika metoder kommit fram till en 
omvärdering av Chambers’ syn på det liturgiska 
och det cykliska dramats uppkomst och utveckling. 
Wickham påpekar emellertid i Shakespeare's Dra
matic Heritage (1969) att det finns ett besvärligt 
problem, nämligen ett antal tidiga dramer som till 
synes inte passar in varken under rubriken litur
giskt drama eller mysteriespel. Det rör sig om de 
anglo-normandiska Mystére d ’Adam  och La Seinte 
Resureccion. De förenar drag från olika dramatyper 
och kan på så sätt eventuellt styrka den ortodoxa 
teorin att dramat utvecklats genom översättning, 
tillägg och sammanfoganden. Wickham menar att 
så länge detta problem ej är löst har man inte råd att 
fullständigt förkasta Chambers’, Youngs och Craigs 
redogörelse för det medeltida dramats uppkomst 
och utveckling.

Men ett par år tidigare hade Hardison avslutat sin
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ovan nämnda bok med en analys av den dramatiska 
tekniken i Mystére och Resureccion. De är båda 
från England, har liknande scenteknik och samma 
versform, är längre och mer komplicerade än de 
latinska bibliska spelen. Hardison anser dem vara 
unika i sin markerade självständighet i förhållande 
till den liturgiska traditionen. Två tredjedelar av 
Mystére har ingen latinsk analogi, och dess dialog, 
mise en scéne och handling skiljer sig kvalitativt 
från den liturgiska motsvarigheten. Den enda likhe
ten är att det förekommer latinska responsorier och 
att uppförandet skedde i eller utanför kyrkan. Re
sureccion är trots ämnet ännu mer självständigt till 
innehåll och teknik i förhållande till de latinska 
påskspelen. Hardison räknar upp tolv viktiga punk
ter i innehållet som är nästan unika, några före
kommer dock i senare pjäser. Han undersöker där
efter noga hur de båda spelen iscensatts, hur episo
derna flätats ihop och hur dialogen byggts upp. Det 
sparsamma underlaget antyder att det i England 
existerade en avancerad folkspråklig tradition vad 
beträffar prosodi och iscensättning, och detta ett 
århundrade innan det komplicerade latinska dramat 
kom dit från kontinenten. Det första dokumentera
de uppförandet av en engelsk cykel är från 1376, 
men ändå hade många av de grundläggande drama
tiska problemen lösts i England 200 år tidigare. Ett 
av de bevarade manuskripten av Resureccion är 
från 1275, därför är det inte uteslutet att detta tidiga 
folkspråkliga drama kunde ha inflytande på cykler
na.

Moraliteterna
Handböckerna brukar dela upp det medeltida dra
mat i tre grupper, till synes utan förbindelse, nämli
gen mysterier, mirakler och moraliteter. Flera av de 
ovan nämnda forskarna har påtalat det felaktiga i 
att dela upp dramerna på detta sätt. Särskilt be
stämt har denna synpunkt framförts av Robert Pot
ter i The English Morality Play (1975). Alla typerna 
handlar om utvecklingen oskuld -  fall -  ånger eller 
liv -  död -  återfödelse. Men moraliteterna utspelar 
sig i det individuella mänskliga livet och Corpus 
Christicyklerna i mänsklighetens historia. Dra
merna slutar aldrig i död, alltid i återfödelse, som 
ett religiöst ritual. De bevarade medeltida moralite
terna handlar alla om ånger, varför den är nödvän
dig, hur den genomförs och vad den åstadkommer. 
Som direkt bakgrund till moraliteterna ser Potter 
det fjärde laterankonciliets beslut 1215 att införa

boten som sakrament. Större delen av 1200- och 
1300-talens engelska religiösa litteratur handlar om 
botgöring. Under denna tid kom dominikaner- och 
franciskanerordnarna till England. De undervisade 
folket genom folkspråkspredikningar och särskilt 
franciskanema var mycket realistiska och kritiska 
mot alla samhällsgrupper. Blandningen av lära och 
realism i moraliteterna har sitt ursprung i denna 
predikotradition.

Wickham påpekar i Shakespeare's Dramatic 
Heritage att predikningarna ofta tar formen av de
batter mellan laster och dygder. Wickham som 
även behandlar det icke-religiösa inslaget i den me
deltida underhållningen, ser också den fysiska kam
pen i tomeringarna som bakgrund till moraliteter- 
nas antitetiska uppbyggnad. Att moraliteterna blev 
så oerhört populära förklaras bl. a. med att de i 
motsats till det liturgiska dramat och Corpus Chris- 
tispelen inte var bundna till en viss söndag, utan att 
de kunde uppföras när som helst under året. Wick
ham vill också dra in moraliteterna i förklaringen till 
varför det medeltida dramat undertrycktes på 1500- 
talet. Då användes nämligen moraliteterna som pro
pagandainstrument, först för reformationen och se
dan emot den. I kampen mellan de olika fraktioner
na kom det till våldsamheter, och Henrik VIII för
bjöd 1543 att man behandlade lärofrågor på scenen.

Sammanfattning
De senaste decenniernas forskning på medeltids
dramats område har haft olika inriktning, teaterve
tenskaplig, litterär och teologisk. Den bygger i stor 
utsträckning på data som hopsamlats av Chambers 
och Young, men vänder sig mot att deras hypoteser 
har blivit betraktade som sanningar. De nyare for
skarna har bl. a. visat att det liturgiska dramats 
uppkomst är långt ifrån utredd. De har också kun
nat klargöra att det inte har gått till så, att de 
liturgiska dramerna har översatts, sekulariserats 
och kompilerats till de stora engelska cyklerna, 
utan att dessa har uppkommit självständigt. Det har 
också visat sig att moraliteterna inte har vuxit ur de 
folkspråkliga cyklerna mot slutet av medeltiden, 
utan att de har ett förhållandevis tidigt, självstän
digt ursprung. På så sätt har liturgiskt drama, mys
terier och moraliteter existerat sida vid sida under 
mer än 300 år innan de försvann från den engelska 
scenen av politiska och religiösa skäl. De senaste 25 
årens forskning har alltså resulterat i en grundlig
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förändring i synen på det medeltida religiösa dra
mat. Det är nog förhållandevis få människor, bort
sett från de forskare som sysslat med materialet, 
som riktigt haft möjlighet att sätta sig in i hur ge
nomgripande förändringen är. Om inte annat väntar 
omvärderingarna på att bli beaktade i handböcker
na.
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