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och förödmjukelser i det disharmoniska hemmet. 
Den kritiska analysen av dikterna innehåller där
emot en hel del ganska summariska och färdigsyd- 
da omdömen — kanske beroende på bokens ka
raktär av populär introduktion, men det är i så fall 
knappast någon ursäkt. Rekommendabel som i 
många avseenden vederhäftig presentation är den 
ändå. Den av D. J. Palmer redigerade volymen 
ingår i en annan populär serie, Writers and Their 
Background. Den innehåller flera läsvärda uppsat
ser, bl. a. editörens egen om Tennysons romantis
ka påbrå, en forsknings- och kritiköversikt av 
L. Madden, överlägsen Killhams i den ovan nämn
da essaysamlingen, vidare en studie över Maud av 
Philip Drew och en om Idylls of the King och 
viktorianskt måleri av J. D. Hunt. J. D. Jumps 
artikel om Tennysons religiösa tro och tvivel är för 
så vitt en besvikelse som den nästan uteslutande 
behandlar In Memoriam, men så långt den går ger 
den en klar bild. Inte särskilt förvånande är det att 
J. Killhams bidrag -  »Tennyson and Victorian 
Social Values» — är gediget: en både synpunktsrik 
och perspektivsäker översikt, där Tennyson sätts 
in i många sammanhang och där belysande jämfö
relser görs med flera av de andra stora viktorian
ska namnen. Tennysons sammansatthet blir här 
klart illustrerad.

Slutligen kan ytterligare en forskningsöversikt 
nämnas, nämligen den ovannämnde J. D. Hunts 
utmärkta i den mycket rekommendabla Oxford- 
serien Select Bibliographical Guides. De övriga 
är The English Novel, Shakespeare, och -  den 
senast utgivna -  English Drama.

E rik  Frykm an
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Ewa K. Kossak: D agny Przybyszewska, zblqkana  
gw iazda [T>. P., en vilsekommen stjärna’]. Panst- 
wowy Instytut Wydawniczy. Warszawa 1973. 
(Ludzie zywi. 25.)

Ewa K. Kossak är, säger hon själv, ingen fackman 
utan en journalist, som har fängslats av Dagny 
Juel-Przybyszewskas öde. Hon har nu skrivit den 
första biografin över denna kvinna, som kom att så 
djupt ingripa i Edvard Munchs, August Strind
bergs, Bengt Lidforss’ och Stanislaw Przyby- 
szewskis liv — för att nu bara nämna de i Sverige 
mer kända namnen. Hon har läst all för henne 
tillgänglig litteratur, hon har forskat i handskrifts
samlingar, och hon har korresponderat med per
soner och institutioner, som skulle kunna belysa 
oklara fakta i Dagny Juels liv. Speciellt tackar hon 
professor Stanislaw Helsztyriski, den främste nu 
levande Przybyszewski-specialisten, och dr Erik 
Vendelfelt, Bengt Lidforss’ biograf. Däremot har

hon — med en för en journalist mindre vanlig 
diskretion — avstått från att försöka få tillträde till 
familjearkiv eller att söka få upplysningar från 
Dagnys »än i dag levande barn, Iwi och Zenon». 
(Iwi eller Iwa Dahlin, i tidigare gifte friherrinna 
Bennet, dog f. ö. 1970; Zenon Przybyszewski- 
Westrup har, som bekant, själv tagit till orda i 
sina år 1975 utgivna memoarer.)

Efter ett inledande kapitel om den norska miljö 
i vilken Dagny Juel växte upp följer Ewa Kossak 
henne år för år, månad för månad, i den mån detta 
varit möjligt, när det gäller en så kringirrande 
person, som har lämnat så få skriftliga dokument 
efter sig. Tålmodigt har hon samlat de talrika men 
spridda vittnesbörden, och på flera ställen kan hon 
korrigera och precisera tidigare framställningar. 
Från Standesamt Tiergarten i Väst-Berlin har hon 
sålunda fått fram — och återger hon i facsimile -  
det officiella protokollet över Stanisiaw Przyby- 
szewskis och Dagny Juels borgerliga vigsel, vilket 
mirakulöst har överlevt andra världskrigets förstö
relse. Det visar sig att vigseln ägde rum redan 18 
augusti 1893, ej 18 september som förut alltid har 
uppgivits. (Datum är inte helt likgiltigt, när det 
gäller att tolka Lidforss’ och Strindbergs relationer 
till paret vid denna tid.)

Om Berlin-tiden, som i första hand intresserar 
nordiska litteraturforskare, har hon väl i övrigt 
inte mycket förut obekant att berätta. I hennes 
skildring av Dagny Przybyszewskas vidare öden 
torde det mesta däremot vara ganska okänt i Sve
rige. Främst gäller detta den tragiska finalen på 
hennes liv, varom endast förvirrade rykten tycks 
ha nått Sverige. Det var ingalunda någon »ung och 
rik kaukasisk furste», som Böök trodde (Rannsa
kan, 1953) -  i N. Beyers biografi över Lidforss 
(1968) preciserat till »en ung georgisk furste» -  
vilken hon våren 190 1 följde till Tiflis. Det var en 
ung polsk student, Wladyslaw Emeryk, son till en 
rik gruvägare i Kaukasien, och hon förlöpte inte 
sin man för honom. Emeryk hade inbjudit båda 
Przybyszewskis till Tiflis, men Stanisiaw — som 
vid den tiden var mer intresserad av poeten Kas- 
prowiczs hustru, Dagnys efterträderska — nödga
de sin desperat apatiska hustru att resa i förväg 
med sin unge tillbedjare under uppenbarligen icke 
allvarligt menade löften att komma efter. Den 4 
maj följde han dem till tåget; hon hade sonen 
Zenon med på resan. Den 5 juni sköt Emeryk 
först Dagny och sedan sig själv.

Ingen tror väl längre att Strindbergs råa smädel- 
ser av Zum schwarzen Ferkel-kretsens »Aspasia» 
ger sanningen om Dagny Juel-Przybyszewska. 
Med Ewa Kossaks bok har vi fått en mångfacette
rad bild av denna legendariska kvinna. I likhet 
med Erik Vendelfelt citerar hon med instämman
de Fredrik Bööks ord: »Hon var förvisso en egen
domlig, excentrisk och hänsynslöst experimente
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rande kvinna, men hon var allt annat än en vulgär 
kokott-typ, vare sig i fråga om yttre eller inre 
egenskaper; jag skulle tvärtom tro att hon kunde 
kallas en själfull, men vilsen romantisk natur.»

Man kan bara beklaga att den dokumentation 
som författarinnan så mödosamt har samlat och 
som hon så rikligt citerar ur inte har redovisats 
exakt: läsaren har bara en sex sidor lång förteck
ning över »viktigare källor» att gå till. Av denna 
framgår att hon för litteraturen på norska och 
svenska har varit beroende av redan existerande 
eller ad hoc gjorda översättningar. Boken har vi
dare ett kronologiskt »Kalendarium över Dagnys 
liv» och ett personregister. Den är försedd med 73 
illustrationer (med angivande av källor), flera av 
dem förut ej publicerade. Bland dessa finns ett 
facsimile av ett förut okänt brev på norska från 
Dagny till mannen, skrivet någon gång under vå
ren 19 0 1.

Den polska och nordiska litteraturen om Przy- 
byszewski och hans hustru aktualiserar ett språk
ligt kommunikationsproblem. Kunde man inte 
tänka sig att norrmännen lät översätta denna bio
grafi över sin landsmaninna och att svenskarna såg 
till att David Norrmans i Vendelfelts avhandling 
nämnda otryckta översättning av Przybyszewskis 
Mina samtida äntligen blev utgiven?

Lennart Kjellberg

Expressionism as an International L iterary Pheno
menon. 2 1  Essays a n d  a B ibliography. Edited by 
Ulrich Weisstein. Akadémiai Kiadö, Budapest. 
Librairie Marcel Didier, Paris. [Printed in Hun
gary 1973·]

Helmut Thomke: Hym nische D ich tun g im Expres
sionismus. Francke Verlag. Bern und München 
1972.
Silvio Vietta/Hans-Georg Kemper: Expressionis
mus. Wilhelm Fink Verlag. München 1975.

I Samlaren 1972 anmälde Inge Jonsson en bok 
som utgjorde en kongressrapport från den femte 
internationella komparatistkongressen i Belgrad 
1967. Vid denna kongress fattades beslut om att 
man skulle utge A Comparative History of Litera
tures in European Languages. Den första volymen 
har utkommit och behandlar expressionismen; 
ytterligare fyra band är under arbete. Det är tyd
ligen fråga om inbördes mycket fristående verk 
och också de enskilda delarna tycks av det nu 
föreliggande expressionismbandet att döma mer 
bli publikationer av separata uppsatser än resultat 
av en väl samordnad projektforskning. Själv 
recenserade jag i Samlaren 1972 det mäktiga 800-· 
sidiga samlingsverket Expressionismus als Litera-

tur med Wolfgang Rothe som utgivare; uppåt ett 
femtital litteraturforskare medverkade här med 
originalbidrag. Om den nya volymen, Expressio
nism as an International Literary Phenomenon, 
förklarar Ulrich Weisstein i sitt förord: »It consti
tutes a sort of companion piece to Wolfgang 
Rothe’s massive compilation [...] . Accordingly, it 
seeks to avoid any duplication of materials already 
presented in that volume [ . . .]». Såväl Weissteins 
uppgifter i förordet om symposier på olika håll 
över expressionismen som den av honom själv ut
arbetade, mycket omfattande bibliografin för
medlar ett starkt intryck av hur livligt intresset har 
blivit för denna rörelse i många länder. Symposier 
över expressionismen hölls sålunda i Florens 1964 
och i Zagreb 1969; Weisstein pekar på förekom
sten just i Italien och Jugoslavien av »a vast 
amount of secondary literature on the movement, 
which, in both quantity and quality, is matched 
only by German scholarship in this area of specia
lization». En avdelning av bibliografin upptar se
kundärlitteratur publicerad utanför Tyskland; de 
uppgifter som här ges om den forskning som gäl
ler den skandinaviska expressionismen lämnar ty
värr åtskilligt övrigt att önska. (Som en kuriositet 
vill jag nämna åberopandet av en forskare E. K. 
Sverker som i Litteraturen 19 18  skrev om Pär La
gerkvist!) I tunnaste laget är sannerligen också den 
presentation av expressionismen i Skandinavien, 
som Richard Vowles svarar för i en av de 2 1 upp
satser som ingår i boken. Att intentionerna med 
verket bara till en del förverkligats, erkänner 
Weisstein själv: »The issues broached and views 
presented by the contributors are at times some
what lopsided or idiosyncratic. In some cases, I 
would even regard them as untenable. [ ...]  Yet, 
insofar as we are still in a very early phase of the 
study of E. as an international movement and any 
attempt at making a synthesis would be prema
ture, all papers have been printed as submitted, in 
the hope that, at some future time, a more fully 
integrated picture can be presented.»

Tre uppsatser behandlar utländskt inflytande på 
expressionistisk dramatik, lyrik och prosa i Tysk
land och tre uppsatser utslag av expressionism i 
litteraturen i England och USA. Andra represen
terade länder är Belgien och Holland, Ungern, 
Polen och Rumänien samt Ryssland. Att de latin
ska länderna alls inte har behandlats beror enligt 
förordet på det enkla faktum att utlovat manus 
uteblivit. För en värdefull uppsats över rysk ex
pressionism svarar Vladimir Markow (ett omtryck 
visserligen från California Studies, VI (1971)) — 
han urskiljer en expressionistisk gruppering i 
Moskva i början av 1 920-talet med Ippolit Sokolov 
som centralfigur. Eugene Bristow (Madison, Wis
consin) uppehåller sig vid Meyerhold och ex
pressionistisk scenteknik inom rysk teater. Paul


