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Övriga recensioner 177

Ruprecht Volz: Strindbergs Wanderungsdramen. Studien 
zur Episierung des Dramas mit einer Edition unveröffent
lichter Entwürfe zu »Till Damaskus IV». (Tuduv-Studien: 
Reihe Sprach- und Literaturwissenschaften, Bd 15.) Tu- 
duv-Verlagsgesellschaft. München 1982.

1975 lade Ruprecht Volz fram en undersökning av Strind
bergs s. k. vandringsdramer vid Ludwig-Maximilians-uni- 
versitetet i München; avhandlingen har nu i lätt överarbe
tat skick givits ut i bokform. I ett appendix har författaren 
också glädjen att kunna återge tidigare opublicerat 
handskriftsmaterial, deponerat på Kungliga Biblioteket, 
som belyser Strindbergs arbete inom vandringsdramats 
genre. Det rör sig om relativt omfattande utkast till en 
ijärde del av Damaskus-cykeln och om smärre utkast till 
bl. a. en fortsättning på Stora landsvägen. Avhandlingen 
är ett stimulerande arbete, som dock skäms av formella 
brister: väl många slarvfel vid återgivandet av citat, namn 
och årtal, inkonsekvenser i notapparaten och ofullständig 
litteraturförteckning. Därtill saknar boken personregister.

Som sig bör inleder Volz med en översikt över tidigare 
strindbergsforskning. Presentationen är hållen i en lätt 
polemisk ton. Volz vänder sig framför allt mot den sned
belastning som han menar att den biografiskt inriktade 
forskningen lett till; särskilt Martin Lamm kritiseras -  inte 
oväntat -  för bristande förmåga att skilja liv och dikt åt. 
Över huvud taget ger Volz uttryck för en ljum uppskatt
ning av de arbeten som sökt klarlägga Strindbergs person
lighet och åskådningsmässiga intressen -  även om han 
medger att också sådana undersökningar har sitt berätti
gande. I stället pekar han på behovet av verkimmanenta 
analyser.

Forskningsöversikten tillhör uppenbarligen de partier 
som inte överarbetats inför publiceringen -  och det förkla
rar väl till viss del författarens, i mitt tycke, väl förenklade 
bild. Mer anmärkningsvärt är då att ett arbete som Len
nart Josephsons studie över Fröken Julie från 1965, där de 
textanalytiska inslagen ju är betydande, inte ens om
nämns. Av värde är dock den orientering Volz ger om den 
stora mängd otryckta dissertationer över Strindberg som 
vuxit fram i Förbundsrepubliken efter kriget.

Volz övergår så till att presentera sitt eget arbetes mål 
och metoder, och han ger här prov på gott pedagogiskt 
handlag och metodisk klarhet. Syftet har varit att studera 
en genrebunden formutveckling hos Strindberg; valet har 
fallit på gruppen vandringsdramer -  hit för Volz sex full
bordade skådespel: Lycko-Pers resa, Himmelrikets nyck
lar, Till Damaskus / - / / /  samt Stora landsvägen. Ett dröm
spel anses falla utanför ramen, däremot har Volz alltså 
funnit utkast till ytterligare vandringsdramer. Enligt för
fattaren finns här en lucka i strindbergsforskningen; därtill 
tarvar själva begreppet »vandringsdrama» en teoretisk 
utredning. Genom att välja en genre som spänner från 
tiden före till efter Infernokrisen ges samtidigt möjlighet 
att pröva den sedvanliga uppfattningen om Infernokrisen 
som vattendelare i Strindbergs produktion. Till grund för 
undersökningen ligger Smedmarks textutgåva; där den 
inte har räckt till har Volz gått direkt till såväl original
manuskript som förstatryck. I den löpande texten väljer 
dock Volz mestadels att citera efter Landquists upplaga.

Undersökningen startar med en utredning av begreppet 
vandringsdrama. Strindberg sanktionerade ju själv uttryc
ket, och termen har tidigare diskuterats av bl. a. Gunnar

Ollén och Gunnar Brandell. I Strindbergs dramatik 
definierar Ollén genren genom att utgå från diktarens 
närvaro i verken; det gemensamma för vandringsdra- 
mema är »att de samtliga handlar om hur diktaren i olika 
förklädnader vandrar omkring under metafysiskt sökande, 
varvid han ständigt invecklas i mer eller mindre subtila 
konflikter» (citerat efter Volz, s. 36). Volz vänder sig mot 
den underliggande hypotesen att författaren/diktaren kan 
identifieras med scengestalten -  så tolkar han Ollén -  och 
Volz menar att termen tvärtom måste definieras utifrån 
yttre, formella kriterier. Volz tar också upp Gunnar Bran- 
dells tanke, framförd i Strindbergs Infernokris, att man i 
stället för att tala om vandringsdramer skulle kunna kalla 
dem uppfostringsdramer. Förslaget tillbakavisas bl. a. 
därför att Stora landsvägen inte sägs rymma någon mora
lisk utveckling. Volz vill hålla fast vid Olléns term, men 
mot dennes karaktäristik ställer han följande definition:

»Das Wanderungsdrama ist ein Drama, in dem ein wan- 
demder Mensch als zentrale Gestalt auf verschiedenen 
Schauplätzen auftritt und das als Sonderform des Statio- 
nendramas dessen spezifischen formalen Bestimmungen 
folgt.» (s.44)

Den fortsatta analysen får visa hur stationsdramats for
mella kriterier, som alltså återfinns i vandringsdramat, 
närmare är beskaffade.

Innan Volz når fram till avhandlingens huvudavsnitt, 
»Formen und Elemente des Wanderungsdramas bei 
Strindberg», fogar han in två bakgrundskapitel. I det för
sta av dessa ges en översikt över motivet »livet som en 
väg eller vandring» och över stationsdramats utveckling 
före Strindberg. Av naturliga skäl blir Volz här mycket 
refererande; framställningen bygger främst på Otfrid 
Beckers Das Bild des Weges und verwandte Vorstellun- 
gen im fruhgriechischen Denken (1937). Vi får följa moti
vets utveckling från Herakles vid skiljevägen över Pin- 
daros och de grekiska tragöderna fram till medeltidens 
liturgiska drama. Referaten är i och för sig intressanta, 
men i en bok av ett så begränsat format som det här är 
fråga om -  text och fotnoter ryms på 150 glesa sidor -  blir 
proportionerna lidande. Digressionen mynnar dock ut i en 
diskussion av en handskrift till ett liturgiskt spel (P as sio- 
nale S. Salvatorius, se därom SS 7, s. 496-498) som 
Strindberg kom i kontakt med som amanuens på Kungliga 
Biblioteket, och Volz dokumenterar övertygande Strind
bergs förtrogenhet med det medeltida mysteriespelets tek
nik. Volz fogar också in Goethes Faust i denna stations- 
spelstradition och belyser utförligt Strindbergs intresse 
både för Goethes drama och litteraturen däromkring.

I det därefter följande kapitlet inventeras vandringsmo- 
tivets förgreningar i Strindbergs produktion: Ahasverus, 
Den flygande holländaren och Herakles är de mest iögo
nenfallande motivbärama. Volz hämtar även exempel från 
Strindbergs brev, och han menar sig kunna belägga att 
vandringsmotivet blir särdeles frekvent fr. o. m. 1896. I 
brev efter brev beskriver sig Strindberg som vandraren 
genom öknen. Därmed har Volz fastställt motivets bety
delse för Strindberg och lagt grunden för avhandlingens 
tyngsta avsnitt.

I »Formen und Elemente des Wanderungsdramas bei 
Strindberg» koncentrerar sig Volz först på förhållandet 
mellan akt och scen. I de tidiga vandringsdramerna, 
Lycko-Pers resa och Himmelrikets nycklar, bibehåller 
Strindberg i stor utsträckning det aristoteliska dramats
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aktstruktur. Visserligen kan man redan här finna prov på 
vandringsdramats »öppna» form -  så menar Volz t. ex. att 
scenerna har förlänats en fristående exempelkaraktär och 
att ordningsföljden dem emellan skulle kunna kastas om -  
men Strindberg strävar än så länge efter att hålla ihop 
scenerna i tematiska block; akterna fungerar som »GroB- 
Szene». Även i Till Damaskus I är den aristoteliska struk
turen skönjbar; här har dock Strindberg tagit ytterligare 
ett steg i riktning mot skapandet av autonoma scener, och 
dramat karaktäriseras som en blandning av aristoteliskt 
femaktsdrama och episkt vandringsdrama. Till Damaskus 
II, där ju aktantalet reducerats till fyra, uppfattas av Volz 
närmast som en formell återgång till det klassiska dramat, 
då han menar att aktindelningen styr strukturen. Först 
med Stora landsvägen bryter Strindberg radikalt med den 
tidigare blandformen och skapar ett renodlat episkt vand
ringsdrama, där vaije scen fungerar som en autonom en
het.

Detta framhävande av den enskilda scenens autonomi 
påverkar också scenbildens och dekorationernas utform
ning. Volz tycker sig spåra en utveckling från de tidigare 
vandringsdramema till de senare som schematiskt låter 
sig beskrivas som en allt fastare organisk integrering av 
spelplatser och rekvisita i den scenbundna handlingen. 
Samtidigt reduceras de sceniska elementen; deras »op
tiska närvaro» och lyskraft tonas ner som ett led i Strind
bergs strävan att bruka en enbart antydande teknik. Volz 
menar även att Strindberg successivt stärker åskådarnas 
medvetande om scenbildens teatrala karaktär.

När Peter Szondi skall beskriva en viktig skillnad mel
lan det klassiska och det moderna dramat karaktäriserar 
han det klassiska som ett växelspel mellan likaberättigade 
och jämnstarka scengestalter, medan det moderna dramat 
präglas av ett dominerande episkt jag. Volz ansluter sig till 
Szondi; i vandringsdramat kommer ju av naturliga skäl 
just vandraren att dominera spelet. Volz gör här en intres
sant koppling mellan Strindbergs subjektivistiska världs
uppfattning, vilken utförligt beläggs med brevcitat från 90- 
talets mitt, och den dramatiska strukturen. Författaren 
menar att Strindbergs radikala subjektivistiska teori om 
jaget som världens centrum och medvetandet som den 
ordnings skapande kraften får sitt dramaturgiska uttryck i 
införandet av det episka jaget.

Införandet av det episka jaget får även konsekvenser 
för dramats språkliga form. I det aristoteliska dramat kan 
författaren ännu förlita sig på dialogen då han förfogar 
över något sånär jämnstarka gestalter vid sidan av huvud
personen, men det episka jagets dominans omöjliggör 
språklig kommunikation i egentlig mening och tvingar 
fram en övergång till monologformen. I de tidiga vand
ringsdramema är monologinslagen få; i Damaskus-dra- 
mema får dialogen karaktären av »skendialog» då »Den 
Okände» ofta visar sig veta interlokutöremas svar på 
förhand. Fullt utvecklad möter monologformen först i 
Stora landsvägen; uppspaltningen på »Jägarn» och 
»Vandrarn» gör dock att språkformen -  med ett lån från 
Szondi -  låter sig beskrivas som epik för två stämmor.

Också själva vandringsförloppet blir föremål för analys. 
Volz urskiljer där två typer. De tidigare dramernas cyk
liska förlopp -  tydligast skönjbart i den stränga symmetrin 
i Till Damaskus I -  ersätts av den linjära rörelsen, fullt 
utvecklad i Stora landsvägen och i det dramats planerade 
fortsättning. Volz vill relatera de två typerna till Strind
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bergs världs- och livsåskådning och i brukandet av den 
linjära modellen ser han ett belägg för Strindbergs alltmer 
resignerade uppfattning:

»In den beiden Märchenspielen und in Till Damaskus 
F kehrt der Wandernde mit neuen Erkenntnissen und 
einem höheren Bewußtsein zurück, die ihm auf dem wei
teren L[e]bensweg zustatten kommen werden. Trotz der 
notwendigen Desillusionierung bezeugen die frühen Wan
derungsdramen in der Bestimmung eines positiven Ziels 
eine dem Leben zugewandte Haltung. Innerhalb der Da
maskus-Trilogie vollzieht sich der Umschlag von der welt
bejahenden Auffassung zu einer resignativen Welt
anschauung. In ’Stora landsvägen’ wird eine Bilanz der 
Lebenserfahrungen gezogen, ohne daß es die Möglichkeit 
des Zurück und die Chance eines neuen Anfangs gäbe. 
Der lineare Verlauf der Wanderung ohne den Blick auf ein 
Ziel ist sprechender Ausdruck einer Haltung, die nichts 
mehr vom Leben erwartet.» (s. 154-155)

Med de orden låter Volz den egentliga undersökningen 
av Strindbergs vandringsdramer klinga ut. Läsaren har 
fått ta del av ett konsekvent försök att teckna en genres 
utveckling inom ett författarskap genom att systematiskt 
granska formella kriterier: växelspelet mellan akt- och 
scenstruktureringen, scenbildens utformning, personge
staltningen, den språkliga formen och till slut själva vand- 
ringsförloppets övergripande mönster. Genom att betona 
den kontinuerliga utvecklingen från tiden före till efter 90- 
talet har Volz också -  åtminstone implicit -  velat nyansera 
uppfattningen att Infemokrisen skulle innebära en avgö
rande vändning i Strindbergs författarskap. Avslutnings
vis skisserar Ruprecht Volz i ett kort kapitel även Strind
bergs betydelse för det moderna dramat; genom att relate
ra Strindbergs vandringsdramer till det episka stationsdra- 
mat kastar han ljus över den expressionistiska teaterns 
anammande av den svenske dramatikerns verk.

Björn Sundberg

Nikita Struve: Ossip Mandelstam. (Bibliothéque russe de 
1’Institut d’études slaves.) Paris 1982.

Bibliographie des oeuvres de Marina Tsvetaeva, Etablie 
par T. Gladkova et Lev Mnukhin. (Bibliothéque russe de 
1’Institut d’études slaves.) Paris 1982.

Fram till slutet av 1960-talet var Osip Mandelstam -  om 
man bortser från en liten grupp slavister -  en utanför 
Sovjet praktiskt taget okänd poet. 1964 böljade i USA en 
samlad utgåva av hans verk komma (som inkluderade en 
rad i Sovjet cirkulerande otryckta texter). Några år senare 
gav Nadezjda Mandelstam i sin uppseendeväckande för
sta memoarbok en gripande skildring av sin mans liv 
under stalinismen. Därmed var en grund lagd och 70-talet 
blev ett årtionde när studiet av Mandelstam kom att nära 
nog dominera rysk litteraturforskning i väst. I Sovjet pu
blicerades endast någon enstaka artikel och i det förord 
som inleder den försiktigt sovrade poesivolymn som efter 
många turer utkom 1973 är sömmarna efter censurens sax 
tydligt märkbara. Den desto ymnigare flödande forskning
en i väst har genomgående följt en linje som, baserad på 
strukturalistiska och poststrukturalistiska metoder, inrik
tat sig på att klarlägga texternas betydelsestrukturer, in


