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av ord och ton kunnat ske. Forskardialogen avslutas med 
ett meningsutbyte kring fyra sånger, däribland den som 
lästext tidstypiska »Skärslipargossen», om vilken Sten
ström i sitt tidigaste inlägg yttrar: »Det lär inte finnas 
många, som i dag skulle vilja ställa sig upp till försvar för 
en komiskt naiv och tillika sentimental rolldikt som Skär
slipargossen.» Stenström betonar i detta senare samman
hang dess genremässiga plats bland tidens mer eller min
dre realistiska rolldikter med anor bl. a. från Bellman. 
Ingmar Bengtsson anar ett sammanhang mellan sången 
och tidens musikdramatik och dess strävanden att realise
ra »allkonstverk i miniatyr». Bengtssons uppslag utveck
lar Ulla-Britta Lagerroth från teatervetenskaplig utgångs
punkt i ett genmäle. Hon pekar på tidens och Geijerkret- 
sens faiblesse för tableaux vi vants; hon analyserar det 
mimiskt-dramatiska i diktens »process». Och hon söker 
för att fullständiga resonemanget exempel på skärslipar- 
motiv i äldre måleri, allt i akt och mening att »skapa 
förståelse för Skärslipargossen som konstnärlig helhet».

Lagerroths intressanta argumentering baseras på indi
cier av vilka den starkaste rimligen är Geijers personliga 
kontakt med tableaux vivants. I konsekvens av detta reso
nemang når vi som längst därhän att skaldens syfte med 
tondikten kan tänkas ha implicerat ett dramatiskt ageran
de refererande till någon numera ej bekant tavla. Hur 
riktad mot »allkonstverket» Geijers strävan än må ha varit 
återstår för den sentide bedömaren ändå föga mer än 
texten och musiken, som i symbios har sin obestridliga 
verkningskraft. Ett närstudium av poemets dramatiska 
diskurs leder mot flera tolkningsmöjligheter.

En för mot Bellmansången, som även den florerade i 
Geijers krets. Av andra genrer som involverade den dra
matiska aktion, som också Stenström i detta sammanhang 
talar om, vore det skäl att beakta ännu en. Bland de 
opéras comiques som på 1780-talet gavs i Stockholm 
finns, som jag nyligen fått mig påpekat, titlar som ’Tunn
bindaren’, ’Hovslagaren’ och ’Kopparslagaren’, yrkes
roller som stämmer väl med det bildmaterial som Lager
roth hänvisar till beträffande »Skärslipargossen». I ingen
dera kategorin ingår dock den sentimentala rollspelsdi- 
mension som åldersbestämningen ’gossen’ i Geijersången 
inbegriper och som är en poäng i Stenströms läsning.

Inför de tolkningsalternativ som här erbjuder sig finns 
skäl för ett principiellt memento: den tolkare som med sitt 
tal om att presentera själva ’helheten’ gör anspråk på att 
visa väg till ’förståelse’ i mening av korrekt eller i vaije 
fall korrektare tolkning löper alldeles samma risk som 
vaije annan utforskare av ’meningen’ i och med en text, 
den nämligen att snäija in sig i sin egen reduktionism. 
Lagerroth har med sitt inlägg tillfört den tvärvetenskapli
ga dialogen vissa värdefulla preciseringar och visat på 
tidigare ej beaktade indikationer vad gäller framför allt 
Geijers syften. Dock tycks hon mig hemfalla åt det reduk- 
tionistiska felslutet, när hon hävdar att tableaux vivants 
som genre ger nyckeln till »Skärslipargossen» (och flera 
av Geijersångema med den). Även för den som vore villig 
att så långt följa henne blir det svårt att därav dra den 
slutsats, som hon tycks redo att göra: här är förutsättning
arna givna för en ny och positivare värdering också av 
texten.

Från en ’holistisk’ analys på diktproduktionens mikro- 
plan vill Lars Lönnroth i symposiefinalen »Geijerarvet» 
föra lyssnare och läsare till helhetsuppfattningar på den

geijerska världsåskådningens makronivå. Så långt kom
men har läsaren i de tidigare studierna fått upprepade 
inblickar i Geijers omprövningar av sina positioner och 
fått ’avfallet’ tolkat mindre som ett brott i än som en 
konsekvens av dennes filosofiska metod; detta gäller i 
särskild grad hans uppfattning om samhällsutvecklingen. 
Lars Lönnroth, som söker konstanter och själva ’helhe
ten’ i mångfalden, betonar samma sak: »systemet . . .  be
finner sig under ständig omarbetning»; det framläggs ald
rig »i en slutgiltig, auktoritativ form, godkänd av förfat
taren». Det är viktiga reservationer som dock inte hindrar 
Lönnroth från att redovisa modeller, som avser att fånga i 
det ena fallet den »konservative», i det andra den »libe
rale» tänkaren Geijer i helbild. Företaget, i sig vågsamt 
och äventyrligt för själva bilden äv en teoretiker under 
utveckling, ter sig pedagogiskt övertygande, en egenskap 
som ofta vid närmare prövning visar sig liktydig med 
förenkling och förvanskning. Klart är, trots Lönnroths 
särskilda hänvisning till Thorildavhandlingen, att den ti
diga av hans båda modeller refererar till mångahanda 
källor från 1810- och 20-talen; den synkronism som hans 
modeller utstrålar är bedräglig så länge de inte förses med 
relevanta referenser.

Det är ofrånkomligt att en samling studier av denna art 
väcker läsarens nyfikenhet och hans önskan att få ännu 
fler sidor av det komplexa kulturfenomenet Geijer be
lysta, så t. ex. privatpersonen som med sina ofta mustiga 
och drastiska uttalanden gör ett intryck som kommer långt 
från katedermänniskan, samhällsfilosofen och de sublima 
centrallyriska tondikternas Geijer, så också de personliga 
krisernas betydelse för hans andliga utveckling liksom 
utvecklingstanken som, hur mycket allmängods den än 
kunde vara i romantikens lärdomsmiljö mellan Herder och 
Ranke, föranledde Geijer att göra fördarwinistiska reflex
ioner och, vilket händer i Thorildavhandlingen, rent av 
förledde honom att läsa in en utvecklingsidé i Linnés 
sexualsystem; sådant och mycket annat förtjänade en för
nyad diskussion från utgångspunkter som 1983 förvisso 
inte är positivismens.

Tore Wretö

Evert Sprinchorn: Strindberg as Dramatist. Yale Univer
sity Press. New Haven and London 1982.

I en volym på drygt 300 sidor har Evert Sprinchorn, 
professor i »drama» vid Vassar College, samlat egna äldre 
och nyare studier i Strindbergs dramatik. Somligt är ny
skrivet, annat reviderat och utvidgat. Så brukar det ju 
heta i förord till detta slag av volymer och en titt på den 
nya versionen av den för svensk publik välbekanta freu
dianska analysen av Ett drömspel -  publicerad på svenska 
i Synpunkter på Strindberg 1964 och första gången tryckt 
1962 i tidskriften Modern Drama -  visar att formuleringen 
är mer än en fras. Den nya versionen av uppsatsen har 
byggts ut, och anledningen är uppenbarligen att förfat
taren sedan 1962 haft möjlighet att studera Ockulta Dag
bokens innehåll av drömmar med sexuell innebörd.

Detta slags tillkomsthistoria, som ju ingalunda är ovan
lig, medför i det här fallet att volymen blivit såväl meto
diskt som kvalitetsmässigt föga enhetlig. Det som håller 
samman boken är något annat: en helhetssyn på Strind
berg som person och som dramatiker.
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Sprinchom inte bara läser svenska, har han också egen
händigt översatt de flesta av bokens Strindbergscitat. Han 
åberopar ungefär den Strindbergsforskning man väntar sig 
och imponerar genom sin kännedom om annat -  åtminsto
ne för en utländsk forskare -  svårtillgängligt material som 
tidningsartiklar och liknande.

Evert Sprinchorn är alltså professor i »drama», bokens 
titel är Strindberg as Dramatist, och detta innebär att det 
är dramatikern Strindberg som här är av intresse. Så 
brukar det också vara i internationella sammanhang. 
Sprinchorn har dessutom en särskild motivering för denna 
ur svensk synpunkt ingalunda självklara prioritering. Han 
menar att romanerna, novellerna, dikterna, journalistiken 
och uppsatserna mest är att betrakta som utkast till dra
matiken. Detta blir speciellt tydligt, när han avslutar ka
pitlet om Till Damaskus med att hävda att fröet till detta 
drama såddes i Ockulta Dagboken och i breven till teoso- 
fen Torsten Hedlund. Blommor sköt upp i romanen In
ferno och i Legender. Men i dramat Till Damaskus bar 
alltsammans äntligen frukt. Från svensk horisont kunde 
man annars invända, att det var som romanförfattare 
Strindberg slog igenom och förnyade vår prosa. Det var 
som novellförfattare han ställdes inför rätta, som satiriker 
han tvingades i landsflykt och som samtidspolemiker han 
under sina sista år åstadkom ett rabalder utan like. För 
Sprinchorn reduceras nu detta till rena tidsfördrivet.

Lite överraskande ter det sig alltså, att det första av 
bokens femton kapitel handlar om romanen En dåres 
försvarstal -  det är en ny version av Sprinchoms företal 
till en av honom själv reviderad engelsk översättning av 
romanen (1967). Denna inledande uppsats tar upp det 
tema som blir den röda tråden i den annars föga enhetliga 
boken. En dåres försvarstal tillkommer, säger Sprin
chorn, som ett psykologiskt experiment, varvid Strind
berg själv är såväl experimentator som försökskanin. Det 
som undersöks är svartsjukan och galenskapen. Förfat
taren försätter sig i tillstånd av svartsjuka och t. o. m. 
galenskap för att sedan kunna ha förstahandskunskap om 
det han skriver om. Betraktelsesättet erinrar som synes 
om det som Olof Lagercrantz lanserade i sin Strindbergs- 
biografi.

Detta synsätt på Strindbergs arbetsmetod får naturligt
vis konsekvenser när Sprinchorn tar sig an Infernokrisen; 
om denna handlar kapitlen 5-9, alltså en stor del av bo
ken. Det är också detta parti som inbjuder till flest invänd
ningar. Den första av dessa är, att man önskar att förfat
taren gått in i diskussion med föregångare som Gunnar 
Branded och Göran Stockenström. Det är nu andra gång
en på några år som en ny, avdramatiserande och radikalt 
annorlunda syn på Infernokrisen framläggs. Men liksom i 
Lagercrantz’ fall efterlyser man alltså sådana diskuteran
de inslag i framställningen som skulle lyft den från den väl 
formulerade personliga uppfattningens nivå till att bli en 
vetenskaplig framställning.

Sprinchorn menar -  men han visar alltså inte -  att 
Strindberg arbetar som en vetenskapsman som planerar 
och utför ett experiment. När Strindberg går in i Infer
nokrisen, gör han det frivilligt och med öppna ögon i 
avsikt att utforska sitt och människans inre. Demonstra
tivt använder Sprinchorn ord som »explore» och »investi
gate». Drivkraften bakom detta experiment -  som alltså 
var tidsbegränsat till månaderna juni, juli och augusti 1896 
-  var Strindbergs känsla av att ha stagnerat som dramati

ker. I de enaktare som han skrev kring 1890 ersattes, 
säger Sprinchorn, storslagenheten och passionen i Fadren 
och Fröken Julie med cynism och sarkasm; banala över
raskningseffekter trädde i stället för katharsisupplevelsen.

Eftersom Sprinchorn ser Infernokrisen som ett medve
tet experiment, en upptäcktsresa i själen bort från artistisk 
stagnation, behöver han alltså nedvärdera dessa styckens 
konstnärliga halt. Ändå var det väl så att det låg ett 
program bakom alltsammans: det som man kan studera i 
Om modernt drama och modern teater. Strindberg experi
menterar också ganska djärvt i somliga av dessa små- 
stycken; man tänker på t. ex. den stumma rollen i Den 
starkare. Och framför allt förhåller det sig så, att det inte 
är styckena som är cyniska utan den tillvaro de ger inblic
kar i. Strindberg är vid denna tid en kompromisslös Al- 
ceste och hans flykt är -  komisk eller tragisk -  snarare 
moraliskt än konstnärligt betingad.

Men för Sprinchorn var alltså Infernokrisen ett sätt för 
Strindberg att förnya sig konstnärligt. Strindberg försätter 
sig, påstår Sprinchorn, i extrema tillstånd genom att 
svälta, nyttja droger, låta bli att sova. Lite tillspetsat kan 
man säga, att för Sprinchorn är det fråga om ett projekt 
snarare än om en kris.

Strindberg blir i Sprinchoms framställning också en 
samtida och en kollega till Freud. Vad Strindberg kallar 
»esoteriskt» respektive »exoteriskt» sägs motsvara det 
»latenta» och det »manifesta» i Freuds terminologi, säger 
Sprinchorn som över huvud har den, åtminstone pedago
giskt tacknämliga, ambitionen att på det viset placera in 
Strindberg i hans tid.

Resultatet av Infemokrisen blir för Sprinchorn alltså 
inte primärt en ny livssyn utan vidgade konstnärliga re
surser och helt enkelt nytt stoff. Men någon profet blir 
Strindberg alltså inte.

Trogen sin idé att det är i dramerna vi möter den 
essentiella Strindberg, förbigår alltså Sprinchorn romanen 
Inferno som dokument över »krisen» och går i stället till 
Till Damaskus-trilogin. Det blir en mycket spännande ut
redning. Sprinchoms metod är denna gång inte, som i 
uppsatsen om logiken i Ett drömspel, den freudianska 
utan den jungianska. I synnerhet präglas analysen av dra
mats del II av denna psykologiska modell. Den Okände är 
en drömmare som kallas tillbaka till verkligheten av Tig
garen, hans »ego». Doktorn i pjäsen representerar »skug
gan», den moraliska skuld som utmanar honom och som 
måste integreras med personligheten för att »individua- 
tionsprocessen» skall fullbordas. Kvinnan är naturligtvis 
hans »anima». En helhetsupplevelse sägs vara nära vid 
det tillfälle i dramat, där Strindberg i en scenbeskrivning 
låter det vara vinter och sommar samtidigt -  »Förgrunden 
i snö; bakgrunden sommargrön» -  och dessutom fogar in 
en teckning av stjärnbilden Orion i pjästexten:

»The division of the stage set into winter and summer 
conveys the division in his psyche, the conflict between 
the conscious and the unconscious, while the constella
tion Orion symbolizes the temporary resolution of that 
conflict as the Stranger attains a new plateau of existence. 
The three stars forming the belt of Orion represent the 
Beggar, the Dominican, and the Confessor, according to 
Strindberg’s note on a drawing of the constellation in his 
manuscript, and those three figures are versions of the 
ego, the shadow, and the anima.»
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Själv tycks emellertid Strindberg i andra sammanhang ha 
sett de tre stjärnorna i Orions bälte som symboler för 
treenigheten (Stockenström, 1972, s. 380), och Sprin- 
choms utläggning kan sägas vara typisk för hans tendens 
att översätta religiöst till psykologiskt. Han går vidare i 
sin utläggning av stjärnbilden: om de tre stjärnor som 
bildar Orions bälte representerar den uppspaltade person
ligheten, kommer saken i ett annat läge, när man konstate
rar att kring dessa tre stjärnor finns fyra andra, gruppera
de på ett sätt som gör att helheten kan liknas vid en 
mandala -  fast en mandala, vill man invända, med ett 
ovanligt svårfixerbart centrum! Emellertid: »they raise 
the trinity into a quaternion, a symbol of wholeness». 
Denna intensivanalys av en scenbeskrivning utvidgas med 
upplysningen att Orion i grekisk mytologi är en stor jäga
re, vilket kan associeras till motivet »jakthornet» i Till 
Damaskus’ båda första delar samt till »the unknown 
huntsman whom the Stranger [den Okände] has fled down 
the labyrinthine ways of his own mind». Också andra 
mytologiska referenser dyker upp i framställningen, och 
metoden erinrar om Harry G. Carlssons läsningar i Strind
berg och myterna (1979). Den Okände är således Adam (i 
hans förhållande till en Eva), Cain (som social rebell), 
Aeneas (som går ner i underjorden), Jakob (som brottas), 
Saulus (som blir Paulus) och flera andra.

Förutom de s. k. »drömspelen» {Ett drömspel, Till 
Damaskus I-IIT) behandlar Sprinchorn: 1) de naturalis
tiska dramerna, 2) »Vasatrilogin» (varvid alltså kronolo
gin bryts upp till förmån för dynastin) och 3) kammar
spelen.

Genomgående är dessa analyser av mer konventionellt 
snitt men fortfarande präglade av framför allt antingen 
psykologiska och teaterhistoriska synpunkter. Det hör 
också till metoden att Sprinchorn drar in konkreta före
ställningar, ofta från skandinaviska scener, i resonemang
en. Somliga av dem är för övrigt representerade med 
intressanta fotografier. Värdefulla är utblickarna mot sam
tida och efterkommande dramatik, och perspektivet är 
hela tiden internationellt, naturligt nog. Pedagogiskt lyc
kat brukar det ju vara att jämföra Strindbergs dramatik 
med Ibsens. Sprinchorn säger här träffande, att medan 
Ibsens pjäser nästan helt är exposition, är Strindbergs 
nästan helt klimax och katastrof.

Om Strindbergs ofta svaga pjässlut gör Sprinchorn en 
intressant iakttagelse (som liknar den som framfördes av 
Sven Delblanc i artikeln »Humanisten Strindberg» i Ex
pressen 12/5 1983). Han menar på tal om de naturalistiska 
dramerna att dessa inte är genomfört naturalistiska. Mot 
slutet av Fadren och Fröken Julie ger författaren sina 
gestalter en fri vilja. De tar -  trots inslag av suggestion -  
sina öden i egna händer, och dessa tragedier är därför inte 
mindre tragiska än t. ex. Kung Oidipus.

De historiska dramerna och kammarspelen tycks inte 
ha stimulerat Sprinchorn i lika hög grad. Även här finns 
självfallet intressanta iakttagelser, men genomgången ter 
sig något mindre engagerad. Däremot har »komedin» 
Brott och brott fått ett eget kapitel, betitlat »Making Mu- 
sic».

En huvudpunkt i Sprinchorns analys av Brott och brott 
är att dramat skulle vara komponerat efter samma möns
ter som en sonat. Sprinchorn har t. o. m. ett detaljerat 
schema där han utvecklar vad i dramat som svarar mot 
vad i sonaten, i detta fall Beethovens d-mollsonat. Strind

berg har ju själv hänvisat till sonatformen då han i en 
parentes i ett brev till Littmansson skriver: »(Märker Du 
att min pjes är byggd på denna sonat; fugerad?)» Om vissa 
av takterna i denna sonat, takterna 96-107, säger han att 
det alltid verkat som »en centrumborr i samvetet». Just de 
takterna dyker också upp i dramat vid två tillfällen. Man 
skulle alltså med lite god vilja kunna tala om ett »led
motiv». Däremot tycker jag inte att Sprinchorn överty
gande visar att dramat skulle ha en genomfört musikalisk 
»struktur». Ett argument för att man inte skall fatta 
Strindberg bokstavligt, när han säger att Brott och brott är 
»fugerad», utgör ju den omständigheten att han gärna i 
olika sammanhang använder sig av musikaliska termer på 
ett sätt som gör det tydligt att det är fråga om ett bild
språk. Så är fallet med den »Tillskrift» till Ett drömspels 
»Erinran» som han författade omkring 1907, och som för 
övrigt på annan plats citeras av Sprinchorn:

»Ty vid påseende befmnes kompositionen vara ganska 
fast -  en symfoni, polyfonisk, fugerad här och där med 
huvudmotivet alltjämt återkommande, repeterat och vari
erat af de några och trettio stämmorna i alla tonarter.»

Ett annat resonemang i kapitlet om Brott och brott gäller 
Kierkegaardinflytandet. I ett brev till Tor Aulén (4/2 1912) 
har Strindberg själv kopplat samman Kierkegaard med 
Beethoven: »Och Du förde Beethoven med -  Beethoven 
och Kierkegaard! som äro ett!» Slutet av Brott och brott 
kan endast förstås i belysningen av Kierkegaards »Skyl
dig?» -  »Ikke Skyldig?» och över huvud Kierkegaards 
stadiefilosofi, menar Sprinchorn. Utkast visar att Strind
berg ursprungligen tänkt sig att avsluta pjäsen där den 
inleds: på Montparnassekyrkogården. Detta hade emeller
tid varit att suggerera åskådaren att tro att Maurice där
med når det religiösa stadiet, menar Sprinchorn. I stället 
går han nu via kyrkan tillbaka till teatern och sin existens i 
det estetiska.

Diskuterar man stadiefilosofin i samband med Brott och 
brott borde man inte, som Sprinchorn gör, försumma att 
nämna Vagn Bprges bestickande resonemang i Kvinden i 
Strindbergs Liv o g Dig t ning (1936). Henriette och Jeanne 
får där representera det estetiska respektive det etiska. 
Vagn B0rge menar att den dramatiska spänningen i pjäsen 
betingas av mötet mellan dessa två livsformer, och man är 
böjd att hålla med honom. Han uppfattar också pjässlutet 
annorlunda, i det att han menar, att Maurice gör bättring 
och till slut alltså handlar etiskt. Inte heller den tolkningen 
av dramats slutscen är väl oproblematisk. Man kan till- 
lägga att Strindberg själv var osäker om sitt pjässlut. Vid 
ett tillfälle säger han att det är »moraliskt», vid ett annat 
att det är »banalt».

Två av styckets mest dramatiska scener utspelas på ett 
värdshus: Auberge des Adrets. Till detta fogar Sprinchorn 
den kommentaren att ett i Frankrike under hela 1800-talet 
ofta spelat banalt kriminaldrama bar titeln T Auberge des 
Adrets. Genom att placera några scener på en krog med 
detta namn skulle Strindberg visa på vilket sätt hans eget 
drama är en blandning av genrer: en melodram med allvar.

Ingenting tyder emellertid på att Strindberg känt till 
pjäsen i fråga, och ingenting tyder heller på att han haft 
den parisiska publiken i tankarna när han skrev dramat, 
även om han ganska snart lät översätta det till franska. 
Snarare verkar Parisatmosfären -  som med rätta prisades 
av kritikerna vid premiären på Dramatiska teatern 1900 -



124 Övriga recensioner

frambesvuren med tanke på svensk publik. Närmare till 
hands än det av Sprinchom upphittade dramat ligger väl 
associationen till den krog med namnet »Auberge des 
Adrets» som fanns i Paris på Strindbergs tid, som var ett 
populärt tillhåll för artister och vars interiör Strindberg 
beskriver så noga i sin scenanvisning att man förstår att 
han varit där. Att Strindberg ger sitt stycke beteckningen 
»komedi» har naturligtvis mer med Dante att göra än med 
någon parisisk melodram.

I denna rika bok är det alltså de extrema analyserna 
som är de intressantaste, även om man tycker att förfat
taren ibland pressar sina texter väl mycket. Självklart är 
det en lärd och stimulerande bok Sprinchorn skrivit. Un
der läsningen växer fram ett porträtt i helfigur av Strind
berg. Att åstadkomma något sådant innebär ett veritabelt 
kraftprov hur det än ser ut.

Hans-Göran Ekman

Strindbergs Dramen im Lichte neuerer Methodendiskus
sionen, Beiträge zum IV. Internationalen Strindberg- 
Symposion in Zürich 1979. Hrsg, von Oskar Bandle, Wal
ter Baumgartner, Jürg Glauser. Beiträge zur nordischen 
Philologie, Band 11, Helbing & Lichtenhahn, Basel/ 
Frankfurt am Main 1981.

Structures o f Influence, A Comparative Approach to Au
gust Strindberg. Ed. by Marilyn Johns Blackwell. Univer
sity of North Carolina Studies in the Germanic Languages 
and Literatures, no. 98. Festschrift in Honor of Walter 
Johnson. The University of North Carolina Press. Chapel 
Hill 1981.

Även om de svenska bidragen i de två internationella 
antologier, som här skall behandlas, utgör V3 av det totala 
antalet (av de 31 bidragen är 10 skrivna av 8 svenskar), är 
det väl ingen som inbillar sig att dagens svenska Strind- 
bergsforskning skulle äga motsvarande livaktighet och be
tydelse. Det är den äldre generationen som dominerar, 
med namn som Gunnar Brandeil, Carl Reinhold Smed
mark och Nils Åke Sjöstedt, tätt följd av mellangenera- 
tionen, med de redan etablerade Göran Stockenström och 
Egil Törnqvist, vilka förekommer i båda volymerna, me
dan de nya, svenska Strindbergsforskarna (om de finns) 
lyser med sin frånvaro. Har Strindberg blivit för stor för 
oss, för att vi skall våga ge oss på honom?

I Structures o f Influence förekommer en bibliografi 
(sammanställd av Brigitta Steene) över Strindbergsforsk- 
ning i USA under åren 1963-1979, vilken upptar 27 vo
lymer översättningar av Strindbergs verk, 124 böcker och 
artiklar om Strindberg, varav 25 är doktorsavhandlingar 
och detta alltså under 16 år! Titlarna vittnar om en okon
ventionell och orädd inställning till objektet. Eller vad 
sägs om Strindberg’s Comic Spirit, Strindberg’s Absurdist 
Plays, Visual Meaning in Strindberg’s Theatre, Strind
berg’s Post-Inferno Dramas and Musicl

Den här först nämnda antologien är (som undertiteln 
anger) en sammanställning av föredrag, som hölls vid det 
fjärde internationella Strindbergssymposiet i Zürich 1979, 
den senare är en festskrift tillägnad den välkände, ameri
kanske Strindbergsforskaren och översättaren Walter 
Johnson (född 1905), som är mest känd för Strindberg and

the Historical Drama (1963) och August Strindberg 
(1976), ett standardverk för amerikansk publik om dikta
rens liv och verk. Johnson har dessutom översatt till 
engelska inte mindre än 30 Strindbergsdramer, som finns 
samlade i 8 volymer (den s. k. »Washington Strindberg»).

Titeln på den förra antologien »Strindberg i ljuset av 
nyare metoddiskussioner» skall inte tolkas alltför bok
stavligt. Vad som saknas är just de nyare metoderna 
(t. ex. semiotik), trots att förordet utlovar strukturalis- 
tiska, textlingvistiska, marxistsociologiska, komparativa, 
hermeneutiska, verkimmanenta, genreteoretiska, motiv
historiska, teater- och filmvetenskapliga infallsvinklar. 
Structures o f Influence presenterar sig mera anspråkslöst 
som komparativ och det samma skulle i lika hög grad 
kunna gälla om den förra, eftersom även här Strindbergs 
verk utsätts för jämförelser av olika slag. Det är inga 
revolutionerande upptäckter som görs -  men en rad goda 
iakttagelser. Vad som bjuds är litteraturvetenskap av 
gammalt gott och beprövat slag.

Jag skall först behandla uppsatserna i Strindberg im 
Lichte . . . ,  mera ingående, därefter Structures o f In
fluence, helt kortfattat.

En Strindbergsforskningens Nestor, Maurice Gravier, 
ställer i rubriken på sin studie frågan »Comment étudier le 
dialogue de Strindberg?» och ger sedan själv ett uttöm
mande svar med exempel från Herr Bengts hustru, Första 
varningen, Fadren, Fröken Julie, Till Damaskus m.fl. 
Med rötterna i T explication de texte blottlägger han nyc
kelord och teman utan att för den skull någonsin förlora 
helheten eller den sceniska dimensionen ur sikte -  »indi
cations scéniques fournies par fauteur». Gravier menar 
att med Strindberg stiger vi inte in i absurdismens rike, att 
denne sällan förebådar författare som Jarry och Ionesco. I 
stället borde man undersöka likheten mellan Tiggarens 
och Ulrik Brendels repliker i Till Damaskus resp. Ibsens 
Rosmersholm. Trots sina egna resultat avslutar Gravier 
med ett anspråkslöshetens memento: »Soyons modestes. 
Nous ne découvrirons jamais le secret de Strindberg. 
Mais de lui nous avons encore beaucoup å apprendre.»

Även Régis Boyer urskiljer teman i dramerna i sin 
studie »Å la recherche d’un principe de composition dans 
cinq piéces ’naturalistes’ de Strindberg». Öppningssce
nerna i Strindbergs dramer har med rätta blivit berömda 
för sin slagkraft, medan följande scener ibland kan lida av 
en viss avmattning. Nu visar Boyer dessutom att dessa 
öppningsscener i Fadren, Fröken Julie, Fordringsägare, 
Dödsdansen I och II innehåller alla de teman, som sedan 
kommer till användning i dramerna. (Detta resultat skall 
jämföras med det som Gunnar Branded kommer fram till 
beträffande Spöksonaten.)

Brandells studie förekommer i båda antologierna -  
praktiskt nog på tyska i den förra och på engelska i den 
senare: »Fragen ohne Antworten. Zum Dialog von Strind
berg -  und Ibsen» resp. »Questions without Answers: On 
Strindberg’s and Ibsen’s Dialog» -  och det är den verkli
gen värd, eftersom här presenteras något som känns 
»nytt», viktigt och spännande. Branded har räknat ut att 
frågor och svar i Spöksonatens första akt utgör 1/3 av dess 
totala textmassa, i Gengångare 1/4 och i Körsbärsträd
gården 1/5. Pjäser som Gengångare innehåller en ordent
lig exposition, där en mängd information ges, som är 
nödvändig för att man skall fatta fortsättningen. Även 
Spöksonatens första akt ser vid första påseendet ut som




