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fortfarande aktiva som »präglingsmönster». Den första 
typen är goethetypen: en form med korta versrader, 
överklivningar, spondéer, tydliga rytmiska ledmotiv, en 
ordföljd som anpassats till rytmiken och ofta ligger långt 
från talspråket. Goethetypen har sina viktigaste rötter i 
antik rytmik. Den andra är heinetypen: med något längre 
versrader, oftast avslutade med skiljetecken, få spondéer, 
få hopade obetonade, en naturlig och talspråksmässig dik
tion. I heinetypens bakgrund ligger gammal folkpoesi på 
knittelvers. Den tredje slutligen är whitmantypen: med 
långa versrader om flera fraser och skiljetecken vid rad
slut, med anaforer och bågrytm. En urkälla för denna typ 
av poesi är bibelpoesin.

Första delen av avhandlingen avslutas så med ett kapi
tel om semantisering, om sambandet mellan formdrag och 
betydelsefunktion. Kapitlet är centralt mot bakgrund av 
Lilja Norrlinds ambition att se metriken som en litteratur
vetenskaplig disciplin: versanalysen har till huvudsyfte att 
tjäna diktanalysen. Här utreds först, med utgångspunkt 
från Jurij Lotman och Roman Jakobson, förhållandet mel
lan ekvivalenta led i dikt med avseende på rytmen. Så 
undersöks stämningsinnehåll i rytmiska mönster. Begrepp 
som »lugn rytm», »ångestfull rytm» diskuteras och görs 
till föremål för rytmiska preciseringar. Att formdrag kan 
verka semantiserande genom att förstärka eller hålla un
dan -  att de kan spela med i den process, som igångsätts 
av innehållet -  görs troligt genom diskussioner och exem
pel. Argumenteringen för att formdrag skulle ha en så hög 
grad av självständighet att de kan uttrycka innehåll som är 
oberoende av dikttexten är dock inte övertygande.

Avhandlingens andra del, om den fria versen hos Eke
lund och Södergran, tar upp de båda författarna på ett 
likartat sätt: först ett par bakgrundskapitel, så ett avsnitt 
om vederbörandes metriska vers, därefter ett grundligt 
studium av den versifikatoriska utvecklingen diktsamling 
för diktsamling och till slut en kort summering. Som av
slutning finns en ganska summarisk genomgång av respek
tive författares historiska betydelse metriskt sett.

I undersökningen av den rytmiska utvecklingen hos 
Ekelund och Södergran kommer beskrivningskatego- 
riema från avhandlingens första del till användning. De 
visar sig, liksom ty pologin, som hanterliga och ändamåls
enliga redskap. Lilja Norrlind kan visa, att Ekelunds in
tensiva arbete på en ny metrik tog sin utgångspunkt i de 
former, som odlades av franska och tyska symbolister, att 
det fortsatte med studier i den gamla tyska fria versens 
tradition och i grekisk metrik och att det kom att kulmine
ra i en vidareutveckling av goethetypens formdrag. Söder
gran införde enligt avhandlingen whitmantypen på svenskt 
språkområde och arbetade också med heine- och goethe- 
typema av fri vers. Hon lyckades slutligen förena de tre 
typerna i en personlig syntes, där whitmantypen anslår 
huvudtonen.

Eva Lilja Norrlinds avhandling är välinformerad och 
gedigen. Trots vissa brister i utformning och disposition 
präglas den, på det sakliga planet, av omsorgsfullt och väl 
utfört arbete. Ambitionen att lägga en annan grund för 
studiet av den fria versen än den statistiska beskrivningen 
eller den impressionistiska iakttagelsen har medfört, att 
det i hög grad blivit fråga om en pionjärinsats. Vissa av 
invändningarna i det föregående hänger samman med att 
arbetet har denna karaktär. Andra hade inte behövt resas 
ifall titel och målformulering å ena sidan, arbetsgång och

resultat å den andra hade varit mera samstämmiga. Det är 
inte fråga om studier i svensk fri vers ur flera aspekter 
utan studier över rytmen i svensk fri vers. Inom detta 
område är avhandlingen ett väsentligt bidrag.

Stina Hansson

Torsten Pettersson: Consciousness and Time: A Study in 
the Philosophy and Narrative Technique o f Joseph Con
rad. Acta Academiae Aboensis, ser. A, vol. 61 nr 1, Åbo 
1982.

George Bernard Shaw sade en gång i ett av sina tillspetsa
de yttranden att levnadsfilosofin i King Lear var så genant 
enkel att t. o. m. en amerikansk professor i etik skulle ha 
skämts för att låta sina adepter ta del av den -  dock skall 
det tilläggas att förkastelsedomen inte gällde tragedien 
som helhet.

Kan något liknande sägas om Joseph Conrads filosofi? 
Är den trivial? I så fall har han själv givit ett avväpnande 
svar i sin kanske märkligaste och mäktigaste roman, Nos- 
tromo: »Värdet av en mening ligger i den personlighet 
som yttrar den, ty ingenting nytt kan sägas av man eller 
kvinna.»

I en beundransvärt klar, lärd och genomtänkt doktors
avhandling har den unge Åboforskaren Torsten Pettersson 
undersökt Conrads filosofi, sedd för sig och i relation till 
de olika slag av berättarteknik han använde sig av i ro
manerna, från de första försöken till och med de sista 
betydande: Under Western Eyes, Chance och Victory. 
Han har därvid självfallet också tagit hänsyn till Conrads 
essayer och brev men ägnat föga uppmärksamhet åt flerta
let noveller, som han säkerligen helt riktigt anser närmast 
försumbara för sitt ämne. Man fäster sig dock vid att han 
inte ansett Amy Foster, som verkligen är relevant, värd 
ens ett omnämnande.

Pettersson vill visa att Conrad hade en konsekvent och 
omfattande filosofi, om man definierar ordet som tankar 
om människans villkor, hennes relationer till medmänni
skorna, möjligheten av giltig kunskap och grunden för de 
moralbud som vägleder hennes handlande -  en filosofi 
som alltså omfattar epistemologiska och etiska och även, 
anser författaren, kanske något mindre övertygande, este
tiska frågor.

Som grund för livssynen ser Pettersson det mänskliga 
medvetandet, som Conrad en gång betecknar som ett 
fängelse: »the prison-house of the consciousness». Con
rad är med andra ord en av de författare som tidigast ger 
upprepat eftertryck åt tanken på individens isolering, svå
righeten att förstå och nå kontakt; och detta i en värld som 
är likgiltig för vad som händer människan, ofta nog direkt 
fientlig. Det finns från 90-talet ett berömt brev där Conrad 
liknar världsmaskineriet, alldeles inte vid den susande 
vävstol som Goethe hundra år tidigare hade talat om, utan 
vid en evigt och meningslöst arbetande stickmaskin, som 
aldrig väver in guldtrådar i livsmönstren.

Riktigt så mörk är emellertid inte, som Pettersson också 
påpekar, Conrads livssyn. Han ansåg nämligen att alla 
människor har gemensamt vissa elementära känslor och 
övertygelser, även om han aldrig riktigt definierade vad 
han avsåg -  man gör förresten reflektionen att den tanken 
får sitt starkaste uttryck i företalet till The Nigger of the
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Narcissus, där Conrad är tydligt angelägen att visa hur en 
författare kan nå fram till sin publik.

Men därtill kommer att livssynen efter hand mildrades 
så att Conrad i sina sista romaner, efter Nostromo, fak
tiskt ser reella möjligheter för människor att få kontakt; 
och särskilt i Victory -  romanen med den svenske huvud
personen Axel Heyst -  betonar han starkt det katastrofala 
i frivillig, konsekvent isolering och vägran att engagera 
sig. Att Conrad trots detta inte hamnar i idyll beror bland 
annat på att han -  liksom senare Graham Greene -  är 
vaken för den ondska som likt en ofrånkomlig makt förr 
eller senare når och drabbar även dem som inte förtjänar 
det.

En annan aspekt av Conrads tänkande som Pettersson 
ger stor uppmärksamhet är synen på den individuella 
tillvaron som ständig förändring och nödvändigheten för 
den enskilde att söka få perspektiv på sitt liv för att inte 
tappa bort sin identitet.

Alla dessa aspekter, och inte minst isoleringstanken och 
frågan om moralbuds giltighet, anser Pettersson direkt 
återspeglade i Conrads olika berättarstrategier, och han 
ägnar ingående undersökning av dessa samband inte minst 
vad gäller Lord Jim och Nostromo -  kanske måste man 
säga att han trots en mångfald goda iakttagelser ibland får 
Conrad att framstå som alltför medvetet strukturerande i 
sitt skapande. Att Conrad efter Lord Jim, Youth och 
Heart of Darkness återgick till tekniken med en allvetande 
berättare i Nostromo kan också mycket väl ha berott på 
ett behov av omväxling och på att fiktionen med Marlow 
som berättare kunde komma att te sig alltför konstlad om 
den upprepades för många gånger i tät följd, och inte bara 
berott på ämnets natur, så som Pettersson vill göra gällan
de.

Vissa andra invändningar kan göras mot undersökning
en. Det är visserligen sant att den mörka livssynen är tidigt 
och skarpt framträdande. Men läser man den »Author’s 
Note» som föregår Nostromo, skall man finna att Conrad 
talar om sina yngre år på ett sätt som vittnar om livsaptit 
och livsglädje den gången. Man kommer inte åt vad som 
gav upphov till mörksynen, men det hade varit värt ett 
påpekande att den inte varit så förhärskande från början. 
Dessutom är det ju så att Conrad ger tidiga uttryck åt tro 
på kärleken, även om det inte just går kärleken väl, och på 
lojalitet mot medmänniskor och en given eller självpåta
gen uppgift. Genom sin avsikt att lägga medvetandebe
greppet och isoleringen som bas för Conrads filosofi kan 
man säga att Pettersson något undervärderat motvikterna 
mot mörksynen i romanerna.

Han har dessutom intresserat sig betydligt mindre för 
(även om inte förbisett) några andra, särskilt i Lord Jim 
och Heart of Darkness mycket markanta tankemönster: 
dels Conrads förakt för det floskulösa, för en till intet 
förpliktande idealism i ord, dels för den därmed delvis 
sammanhängande kungstanken i så mycken viktoriansk 
och dåtida skandinavisk litteratur -  konflikten mellan hop
pet om det fulla självförverkligandet och den smärtsamt 
vunna insikten att människan ytterst sällan är stor nog att 
nå dit, och att i själva verket kompromiss och även illu
sion blir villkor för överlevnad. Man undrar mer än en 
gång vid läsningen av Conrad hur väl han kände till Ibsen; 
eljest har han förstås när det gäller just dessa tankar stora 
föregångare i t. ex. George Eliot, Matthew Arnold, 
Browning och Melville. Säkert helt riktigt hävdar Petters

son att man i Conrads fall sällan kan spåra bestämda 
inflytelser -  nej, men det intressanta är ju hur just frågan 
om helheten kontra det styckevisa blir ett så envist åter
kommande motiv, nästan en modesak. Dock har Conrad 
onekligen givit motivet en framtoning som verkar helt 
övertygande och i samklang med hans filosofi i övrigt.

Men helt utan inkonsekvenser är hans livssyn inte, och 
den aspekten har Pettersson på sina ställen försummat. 
Conrad var i stånd till att göra ytterst motstridiga uttalan
den om människan som släkte, än sedd som en oförutsedd 
olycka som inte tål närmare betraktande, än som beund
ransvärd i mod och tanke. Han kan -  även utanför roma
nerna -  säga att en hårdhudad, okänslig attityd är det som 
försonar oss med våra villkor; men t. ex. den sympatiska 
bild han ger av Dr Monygham i Nostromo vittnar vältaligt 
om en annan syn på saken, kritik av slapp tolerans och 
likgiltighet och prisande av medkännande.

På mindre än tjugo sidors avstånd från varandra i Lord 
Jim finner man två helt konträra yttranden: i slutet av kap. 
15 sägs det att visheten i livet består i att resolut lägga 
bakom sig de misstag och dårskaper vi begått, som om de 
inte funnits; i början av kap. 19 uttrycks det som en 
sanning att man aldrig kan bortbesväija gengångare av det 
som hänt en. Sådana inkonsekvenser är självfallet tillåtna 
hos en romanförfattare, inte minst hos en som talade om 
»denna värld av motsägelser»; men de bör observeras. 
Pettersson har onekligen väl starkt renodlat sin grundläg
gande synpunkt, men det kan inte påstås att de förbiseen
den han gjort allvarligt försvagar hans tes och den analys 
han underkastar romanerna -  en analys som ligger på en 
hög nivå, och som är oföränderligt klart uttryckt.

Det skall tilläggas att hans diskussion av andra forskare 
och kritiker är självständig, både uppskattande och kritisk 
men aldrig nedlåtande. Hans beläsenhet är oklanderlig, 
och de jämförelser han gör med ett antal andra diktverk 
från olika tider och länder vittnar om en betydande och 
inlevelsefull orientering. Detta är en avhandling som bör 
tilldra sig internationellt intresse och som är ett vägande 
bidrag till kunskapen om en redan mycket omskriven och 
angelägen författare.

Erik Frykman

Jan Esper Olsson: Bertolt Brecht, Mutter Courage und 
ihre Kinder. Historisch-kritische Ausgabe. (Litteratur, 
Teater, Film. Skrifter från Litteraturvetenskapliga institu
tionen i Lund.) Liber Läromedel. Lund 1981.

Die Unzufriedenheit mit den Brecht-Ausgaben ist so alt 
wie die Brecht-Forschung selbst1. Auch Gerhard Seidels2 
wichtige Differenzierungen und Anregungen haben noch 
nicht die wünschenswerten Resultate gebracht. Kein 
Zweifel -  wer die Handschriftenlage kennt, wird dies 
bestätigen -: die Materialienfülle im Brecht-Archiv setzt 
ihre Begrenzungen. Aber daß dies so ist, hat einen tie
feren Grund: die Fragwürdigkeit nämlich, überhaupt 
einen ‘gültigen’ Text im Sinne der germanistischen Edi
tionstradition zu rekonstruieren. Die Annahme von einem 
abgeschlossenen, gewissermaßen in sich ruhenden und 
zeitunabhängig verwendbaren Werk beruht auf einem 
Werkbegriff, wie er aus der klassischen Tradition geläufig




