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Jøden fra Malta Christopher Marlowe Hent PDF Forlaget skriver: Jøden fra Malta er et af Christopher
Marlowes (1564-1593) mest succesfulde skuespil. Temaet er hævn og teksten udmærker sig ved sin moralske

ambivalens og psykologiske dybde. Barabas, den griske hovedperson, har god grund til at hade
Maltas kristne guvernør, ligesom man også bør frygte for jødens smukke datters skæbne. Stykket, der nu for

første gang udkommer i dansk oversættelse, fortæller på tragikomisk vis historien om renæssancens
geopolitiske spændinger og magtkampe i et lille katolsk øsamfund under tyrkisk belejring.

I lighed med de øvrige bøger i udgivelsesserien af Marlowes samlede skuespil overholder Jøden fra Malta den
engelske originals blankversform og er sat op over for denne til sammenligning, ligesom et righoldigt

noteapparat forklarer begreber og ord der måtte volde vanskeligheder for en moderne læser. Et fyldigt forord
fortæller om datidens England, jøders forhold, Maltas historie og omstændighederne omkring opsætningen af

stykket sidst i det sekstende århundrede.
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