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Övriga recensioner 181

omotiverat i förhållande till den tidigare framställningen 
och till det uttalade syftet med undersökningen genomför 
Landgren här två utförliga strukturella analyser, vilka 
dock har åtskilligt väsentligt att säga om de båda dikterna.

Landgrens styrka ligger -  liksom i hans tidigare arbeten 
-  i de omsorgsfulla genetiska undersökningarna, i hans 
överlägsna förmåga att avpressa källmaterialet vad det har 
att berätta om dikternas tillblivelse och diktarens inten
tioner. De punktvisa textanalyserna innehåller många fina 
iakttagelser men är ofta onödigt omständliga. Den krono
logiska dispositionen till trots kan framställningen ibland 
bli något svåröverskådlig.

Sverker Göransson

Repris. Dramaanalys från Ibsen till Beckett. Red. Urpu- 
Liisa Karahka. Akademilitteratur. Sthlm 1981.

Repris har, framhåller Urpu-Liisa Karahka i sitt förord, 
vuxit fram ur den akademiska undervisningens behov. 
Avsikten med volymen som utarbetats av Akademilittera
tur i samarbete med Litteraturvetenskapliga institutionen 
vid Stockholms universitet är att göra svåråtkomliga dra
maanalyser mer lättillgängliga. Med glädje återfinner man 
ett par kapitel ur John Northams Ibsen's Dramatic 
Method, ett par av Smedmarks Strindbergsinledningar 
och inte mindre än fyra av Gösta Kjellins analyser i Kjel- 
lin-Ramnefalk Modern dramatik. (En av Kjellins analy
ser, den av Spöksonaten, är omarbetad.) Representerade 
är också Francis Fergusson och Daniel Haakonsen och ett 
par kanske mer oväntade namn: Beverly Hahn och Franz 
Norbert Mennemeier. (Alla bidrag i Repris är antingen på 
svenska eller engelska. Mennemeier får man alltså inte 
läsa i den tyska orginaltexten utan i engelsk översättning.)

Repris är en väl sammanhållen volym genom att urvalet 
analyser är koncentrerat till några få centrala namn inom 
dramatiken under den senare delen av 1800-talet och un
der 1900-talet: Ibsen, Strindberg, Tjechov, Brecht och 
Beckett. Frånsett den något styvmoderligt behandlade 
Beckett är var och en av dessa belysta med tre eller fyra 
texter. Urvalet beträffande Brecht avviker därvid från de 
övriga. Två analyser av ett och samma drama, Mor Cou
rage och hennes barn, kompletteras nämligen här med 
Brechts egen teoretiska skrift Liten hjälpreda för teatern i 
Herbert Grevenius svenska översättning. Med hjälp av 
Repris kan man därför läsa dramat i ljuset av dessa este
tiska teorier eller följa Gösta Kjellin som deklarerar att i 
den mån han hämtat stöd i något utanför dramatexten har 
han gjort det snarare i Berliner Ensembles mönsterupp
sättning än i Brechts teorier eller överväga Franz Norbert 
Mennemeier som i sin tolkning utgår från grundläggande 
upplevelser hos Brecht som ung. Är det centrala i Mor 
Courage och hennes barn en marxistisk uppfattning om 
sambandet mellan kapitalism och krig (Kjellin) eller är 
dramat egentligen djupare präglat av en förmarxistisk vi
sion av den enskilda människans hjälplöshet inför biolo
giska och sociala krafter (Mennemeier)? Det är en av de 
intressanta frågor som Repris * Brechtavsnitt ger anledning 
till. Kanske att man mer genomgående skulle försökt ar
rangera tankeväckande konfrontationer som denna. Nu är

det endast en annan pjäs som också belyses från mer än 
ett håll, Gengangere.

En för recensenten stimulerande ny bekantskap är Be- 
verly Hahn, representerad med avsnitt om Körsbärsträd
gården och Tre systrar hämtade från hans bok Checkov. A 
study o f the major stories and plays (1977). Speciellt 
analysen av Körsbärsträdgården fann jag fascinerande 
och övertygande trots att Hahns utgångspunkt -  att disku
tera i vad mån dramat är en komedi och en pastoral -  till 
en böljan gjorde mig lätt misstänksam. På ett utomordent
ligt sätt får Hahn fram hur Tjechov utnyttjar teaterns 
visuella och auditiva språk. Därvid betonar han även be
tydelsen hos grupperingar och perspektiv. En väl funge
rande belysande jämförelse sker mellan andra aktens vi
suella arrangemang och ett par tavlor av Watteau. Skick
ligt undviker Hahn att få påpekanden om visuella och 
auditiva effekter att bli isolerade notiser genom att de hela 
tiden vävs in i en helhetstolkning steg för steg.

Repris är i hög grad en bok värd att uppmärksammas av 
flera än de universitetsstuderande i svenska och litteratur
vetenskap den främst är tänkt för. Till det magra svenska 
utbudet av dramalitteratur utgör den ett värdefullt till
skott. Den metodiskt intresserade kan ha glädje av den 
provkarta på högst skilda sätt att skriva om dramatik som 
boken visar upp. Speciellt Gösta Kjellin och Beverly 
Hahn lyckas behandla dramer så att deras karaktär av 
verk för teatern kommer fram.

Bengt Larsson

Anders Pettersson: Verkbegreppet. En Utteraturteoretisk 
undersökning. Novus Forlag, Oslo 1981.

Jag ska här försöka redogöra för min uppfattning om 
betydelsestrukturen Verkbegreppet. En litteraturteoretisk 
undersökning sådan den framstått för mig vid varsebliv- 
ningen av texten Verkbegreppet. En litteraturteoretisk un
dersökning i samband med att jag i min hand hållit ett 
concretum med blå pärm med påskriften Verkbegreppet. 
En litteraturteoretisk undersökning [Anders Pettersson] 
Novus.

Anders Pettersson är, skämt åsido, själv fullständigt 
medveten om de svårigheter som i praktiken skulle uppstå 
inom litteraturvetenskap och kritik om man verkligen an
vände sig av det »altemativspråk» vari han i sitt nya 
arbete (varmed jag i fortsättningen menar dess betydelse 
och någon gång dess text men inte något enstaka concre
tum) upplöser det traditionella »verkbegrepp» som tycks 
dölja sig bakom vår användning av boktitlar m. m. Över
huvudtaget är det en klar, åskådlig och inte onödigtvis 
tillkrånglad framställning av grundläggande filosofiska 
problem kring litteraturvetarens forskningsobjekt.

I inledningen (kap. 1) uppställs tesen att »den föreställ
ning som verkbegreppet representerar är inadekvat» (s. 
11). »Man kan bilda sig en mer rationellt hållbar föreställ
ning om de fenomen som verkbegreppet försöker täcka än 
den som är den mer normala och oreflekterade och som 
har kodifierats i verkbegreppet.» (Ibid.)

För att visa detta ger författaren först (kap. 2) en över
sikt av den tecken- och kommunikationsteori han utgår 
från och sedan (kap. 3, »Yttrande och text») ett slags


