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flera dimensioner aktuella: talspråk -  skriftspråk, 
dramaspråk -  övrigt språk, vers -  prosa, de olika 
upplagorna, makrostilistik -  mikrostilistik. Att 
med sådana förutsättningar ha ett textlingvistiskt 
och dynamiskt perspektiv också på valet av språk
liga kategorier vore för mycket begärt. Dock blir 
resultatet väl mekaniskt. Att syntax, morfologi och 
ordval samverkar kan vi enbart ana genom att vissa 
exempel återkommer i olika kapitel för att på 
aningen olika sätt illustrera olika språkliga nivåer.

Liljestrands avhandling lär oss mycket om hur 
Mäster Olof-dramerna växt fram, vilken stilkarak
tär de olika upplagorna har, och den ger ett rikt 
språkstatistiskt material till hjälp för kommande 
undersökningar. Den bidrar också till att belysa 
Strindbergs stil genom några goda punktanalyser. 
Vidare är boken både lättläst och synnerligen lätt 
att hitta i. De brister den har ligger huvudsakligen 
på det språkteoretiska planet och i en viss skräck 
för att närma sig de estetiska värden som ensamma 
gör Mäster Olof-dramerna värda en undersök
ning. Men här finns fortfarande möjligheter att 
finna andra grepp i arbetets andra del, som uppen
barligen kommer att bli mer estetiskt inriktad.

Lars Melin

Andrzej Nils Uggla: Strindberg och den polska tea
tern 1890-1970. En studie i reception. (Skrifter utg. 
av Litteraturvetenskapliga institutionen vid Upp
sala universitet, 5.) Uppsala 1977.

År 1958 publicerade Stockholmsslavisten prof. 
N. Å. Nilsson en bok Ibsen in Russland (Acta Uni- 
versitatis Stockholmiensis. Etudes de philologie 
slave, 7), vars syfte var »die westeuropäischen Le
ser über den .. .  Empfang Ibsens in Russland zu 
orientieren». Nu har vi fått ett annat arbete av 
liknande karaktär, A. N. Ugglas doktorsavhand
ling Strindberg och den polska teatern 1890-1970. 
Studie i reception, Uppsala 1977. Uggla nämner 
inte Nilssons arbete, ehuru även han rätt ofta an
knyter till Ibsens karriär på den polska scenen och 
hos den polska publiken. Det behövde han kanske 
inte. De båda ämnena kan behandlas oberoende av 
varandra, eftersom framställningen i detta slags ar
beten är stereotyp. Men det skulle nog inte ha 
skadat att ta Nilssons monografi som en mall för 
en skildring av en annan stor skandinavs karriär i 
ett annat slaviskt land.

Ugglas uppgift har f. ö. varit betydligt svårare än 
Nilssons, eftersom Strindberg, i motsats till Ibsen, 
även var prosaförfattare och eftersom receptionen 
av honom i Polen i lika hög grad grundar sig på 
hans dramer som på hans prosaverk. Och därför 
anser jag att Uggla inte har rätt då han, s. 14, säger,

»att det nästan uteslutande är via teatern som 
Strindberg blivit ett begrepp för en större polsk 
allmänhet». I själva verket var det så att ända fram 
till Fadrens premiär i Polen år 1908 har Strindberg 
faktiskt varit känd där huvudsakligen såsom prosa
författare. Bortsett från Fadren och Fröken Julie 
som utkom på polska i bokform resp. 1890 och 
1891, notabene i rätt begränsade upplagor, och 
bortsett från de båda pjäserna, Samum och Brott 
och brott, som år 1905 spelades i Warszawa utan att 
röna någon nämnvärd uppmärksamhet, var det i 
första hand översättningar av Strindbergs berättel
ser och romaner som i Polen grundade opinionen 
om den nya stjärnan av första storleken inom den 
europeiska litteraturen. Det räcker att nämna att 
under åren 1885-1900 det var sammanlagt sju 
berättelser och två romaner (Hemsöborna i två upp
lagor och Inferno) som utgivits på polska och att 
det under de följande åtta åren ytterligare tillkom 
sex berättelser -  några av dem parallellt i flera 
tidskrifter, samt två böcker (Giftas -  i urval, tidi
gare som följetong, och Ensam). Det saknar ej 
heller sitt intresse att påpeka att även Röda rummet 
var känd för polska läsare (man läste den på tyska) 
och att en viss kritiker W. Janicki, i en uppsats av 
år 1894, jämställde den med Dickens, Thackerays, 
Gogols och Flauberts mästerverk.

Så tidigt som år 1890 i tidskriften Zycie (Livet) 
publicerade M. Laniewski en lång studie under 
titeln »August Strindberg, en biografisk-litterär 
skiss» som för första gången gav en allsidig och 
alltigenom positiv bild av den svenske författaren. 
M. Lewko påstår i sin uppsats om Strindberg av år 
1975 (citeras i Ugglas bok), att uppfattningen om 
Strindberg som romanförfattare »blir förhärskan
de vid sekelskiftet och den kommer att mångfaldi
gas i nästan alla nekrologer som upphöjer Strind
berg till den psykologiska romanens nydanare och 
till den oöverträffade prosaikern» (s. 168). Man 
kan tillägga att år 1912, efter Strindbergs död, 
publicerades i Polen icke mindre än tio berättel
ser (i regel som följetonger), ett band satiriska no
veller och endast ett nytt dramatiskt verk, Kamra
terna. Det framgår av det anförda att Strindberg 
lästes och uppskattades nästan uteslutande såsom 
prosaiker och att teaterns bidrag till denna allt ef
terhand växande popularitet inte började förrän år 
1908 då man på allvar började diskutera hans ställ
ning även såsom stor dramatiker.

Helhetsbilden bör kompletteras med ett par till- 
lägg. Bortsett från de båda svårtillgängliga över
sättningarna av Fadren och Fröken Julie spelades 
Strindberg före och efter 1908 endast på grundval 
av i manuskript befindiga översättningar gjorda i 
regel via tyska språket. Strindberg såsom dramati
ker kunde således endast höras och beskådas av ett 
fatal polacker. Den breda publiken läste alltjämt 
endast hans prosaiska verk, bland dem de två ny till
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komna översättningarna av romanerna Tschandala 
(1919) och En häxa (1923). Efter 1923 blev såda
na översättningar allt sällsyntare, under åren 
1936-1959 var Strindbergs verk helt försvunna 
från periodiskt tryck och från bokkataloger. En ny 
era i hans reception inleddes i och med utgivandet 
av Erik XIV  år i960 i en översättning av Z. 
Lanowski från originalspråket.

Med dessa fakta i minnet är man berättigad att 
fråga författaren, varför han på titelbladet satt 
datum 1890 och inte 1908? Vilken teater menar 
han under åren 1890-1908? Enligt min mening 
lämnar kapitlet » Stanis law Przybyszewski och 
skandinaverna (1890-1905)» inte svar på dessa 
frågor. Det nämnda kapitlet handlar i själva verket 
inte om Strindbergs karriär på den polska scenen 
utan snarare om Strindberg såsom dramatiker, och 
såsom sådan kan det inte betraktas såsom en orga
nisk och oumbärlig del av avhandlingen, utan sna
rare som en exkurs, i och för sig intressant och rik 
på många för icke specialister på området föga 
kända eller alldeles okända fakta, men onödigt 
långt (endast notapparaten till det räknar 13 tätt 
tryckta sidor, s. 137-149).

Enligt Uggla lär Przybyszewski ha tjänstgjort 
»som förmedlare av Strindbergs idéer, nämligen 
därigenom att han själv i sitt dramatiska författar
skap och i sina teorier om dramat och teatern 
mottagit impulser från den svenske författaren» (s. 
28). Men å andra sidan får man reda på att samme 
Przybyszewski »ville undvika att bidra till det 
uppvaknande intresset för den svenske författa
ren» (s. 25) och »att Strindberg inte fanns med 
bland de författare som Przybyszewski sökte in
troducera i Polen» (s. 28). »Om Strindberg trots 
allt efterhand blev känd som dramatiker av en 
större allmänhet, var det teatrarnas förtjänst» (s. 
34). Med andra ord var Przybyszewskis roll rätt 
obetydlig då det gällde att introducera Strindbergs 
pjäser på polsk scen och följaktligen är rubriken 
på s. 22 »Frågan om hans roll som Strindbergs- 
introduktör» vilseledande.

Då man läser det ifrågavarande kapitlet, så får 
man ett intryck att polackerna ända fram till år 
1908 knappast visste något om Strindberg som 
dramatiker. Saken förhåller sig emellertid något 
annorlunda. Man skulle kunna komplettera och 
rätta Ugglas uppgifter med en hel del viktiga fakta 
som säger det motsatta och som M. Lewko samlat i 
sin ovan citerade uppsats. Uggla känner till den 
uppsatsen, men av någon anledning anser han det 
inte för nödvändigt att ta del av den och att utnytt
ja Lewkos rika bevismaterial. Den som introduce
rade Strindberg i Polen såsom dramatisk författare 
och förespråkare för en teaterreform var faktiskt 
Strindberg själv -  i Inledningen till Fröken Julie 
som återgavs tillsammans med den polska över
sättningen av pjäsen. Lewko konstaterar (s. 159),

att Strindbergs »teaterreformförslag genast blivit 
uppmärksammade i pressen och försedda med ve
derbörande kommentarer». Det är värt att tillägga 
att den som översatt Inledningen var ingen mindre 
än Artur Gorski, som åtta år senare skulle formu
lera och proklamera »Det unga Polens» manifest 
och ställa sig i spetsen för de unga polska moder
nisterna. Pjäsens översättare, Ignacy Suesser, kon
staterar i sin egen inledning till översättningen: 
»Såsom dramatisk författare har Strindberg med 
sina verk lämnat Ibsens och Björnsons småborger
liga radikalism långt bakom sig och genom att med 
en beundransvärd saklighet beröra de mest vitala 
nutida idéerna har han till dramakonsten infört 
alltigenom moderna element som ställer honom i 
höjd med de främsta representanterna för den 
europeiska realistiska litteraturen.»

Två år tidigare, alltså före publiceringen av 
Strindbergs dramer på polska, betecknade S. Ros- 
sowski i en lång uppsats »Ur den skandinaviska 
litteraturen (Ett försök till en dramareform)» 
Strindberg som »en enorm talang», ehuru han 
själv var skeptiskt inställd till dennes vision av 
framtidsteatern. År 1890 återgav en polsk tidskrift 
en recension av framförandet av Fadren på Freie 
Bühne i Berlin, i vilken den anonyme korrespon
denten kallade Strindberg för en »medtävlare» till 
Ibsen. Samma år, men före utpubliceringen av 
Fadren på polska, jämställde den tidigare nämnde 
Laniewski honom med Björnson och Ibsen. En 
annan kritiker, W. Bogusfawski, såg i Strindberg 
»en stark motståndare» till Ibsen. Den redan kän
de Suesser uttalar sig i en lång uppsats på fyra 
avsnitt »Den moderna scenens revolution» av år 
1892 oreserverat om Strindbergs storhet och fäl
ler många lovord om dennes syn på den komman
de teatern. En ny djupgående analys av Strind
bergs dramatiska författarskap och av hans teater
reformatoriska teorier finner, man i W. Janickis 
uppsats i tre avsnitt »Scenens reformatorer. 1. A. 
Strindberg». Strindbergs dramer hör -  påstår Ja - 
nicki -  »till de intressantaste experimenten av vil
ka framtidsteatern kommer att dra mycken nytta». 
Nya impulser till en förnyad diskussion om 
Strindbergs ställning inom den dåtida europeiska 
teatern gavs av den polska översättningen av Ola 
Hanssons bok Das junge Skandinavien (1893).

Det finns likväl i kapitlet om Przybyszewski 
även värdefulla iakttagelser som på ett förtjänst
fullt sätt berikar våra kunskaper om det ömsesidi
ga förhållandet mellan den store svenske diktaren 
och hans polske kollega. Analysen av de moment i 
Przybyszewskis dramer och av hans uppfattning 
om den kommande teaterns karaktär och uppgif
ter som han med säkerhet har Strindberg att tacka 
för (s. 28-32) verkar övertygande och ger betyd
ligt mera än t. ex. de ytliga och föga originella 
anmärkningarna i I. Sfawinskas bok Tragediens vä-
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sen under perioden Det unga Polen. Jag för min del 
anser att även titeln Modern på ett av Przyby- 
szewskis dramer (av år 1902) kanske säger något i 
samma riktning och utgör ytterligare en antydan 
om den fortsatta ideella polemiken mellan de båda 
antagonisterna. Det skulle kanske vara värt att 
fundera på huruvida det inte föreligger något 
sammanhang mellan Strindbergs Dödsdansen och 
Przybyszewskis Taniec milosci i smierci (Kärlekens 
och dödens dans) -  samlingstiteln för den senares 
tre i ett band år 1899 utgivna pjäser För lyckans 
skull, Det gyllene skinnet och Gästerna. Kan den
na överraskande koincidens endast bero på en 
slump ?

Enligt Uggla börjar Strindbergs karriär på den 
polska scenen år 1908 i och med Fadrens premiär i 
Karol Adwentowicz’ regi (s. 34). Man skulle vilja 
ställa frågan, hur man kan förklara det faktum att 
den polska teatern som eljest stod öppen för alla 
viktigare utländska pjäser så sent upptäckte den 
store svenske dramatikern? För orienterings skull 
kan jag tillägga att Ibsen i Polen hade sin första 
premiär år 1879 och att han mycket snabbt blev en 
av de oftast spelade utländska dramaförfattarna. 
Endast under åren 1882-1900 utkom icke mindre 
än 11 av hans dramer på polska i 25 olika översätt
ningar i trycket och alla dessa dramer hittade utan 
svårighet vägen till teatern. Förutsättningar för ett 
tidigare introducerande av Strindbergs pjäser sak
nades ej heller, jfr t. ex. ett uttalande av den fram
stående polske teatermannen A. Szyfman av år 
1904: »Den tiden är förbi då man började varje 
teaterkrönika med redogörelser från Paristeatrar
na. I dag är det Norden som härskar över teatern 
och det är under dess egid som 1900-talets drama
tiska författarskap inledes.» Frågan är intressant 
och väsentlig, men man finner inte något svar på 
den i Ugglas avhandling.

S. 35, i ett kapitel tillägnat »aktören Karol Ad
wentowicz» nämner Uggla tre successiva premi
ärer av Strindbergs dramer: Fadren 1908, Döds
dansen 1917 och Fröken Julie 1919. Då man läser 
detta kapitel får man ett intryck att det endast var 
dessa tre pjäser som under 1900-talets två första 
decennier vunnit tillgång till den polska scenen. 
På s. 153 (fotnoten 45) far man emellertid reda på 
att Fröken Julie framfördes redan år 1909. Några 
uppgifter i Ugglas bok om kritikens och publikens 
reaktion på denna tidiga premiär finns inte. S. 
Lapinskis recension i tidskriften Rozwöj nr. 190 av 
år 1909 har undgått författarens uppmärksamhet. 
På s. 155 (fotnoten 72) finner man en uppgift om 
premiärerna p& Fordringsägare år 1910 och Oväder 
år 1913. Förutom denna enda rad far läsaren inga 
upplysningar om mottagandet av dessa två nya 
pjäser. Samma sak gäller premiärerna på Kamra
terna från åren 1912 och 1916 som omnämnes i 
fotnoten 71. Jag kan emellertid tillägga att inte

dessa premiärer heller förblivit ouppmärksamma
de av kritiken. Den sedermera mycket populäre 
författaren Kornel Makuszynski skrev år 1912 
med anledning av Kamraternas framförande bl. a.: 
»Strindbergs tragiska storhet kommer nog att 
längre bevaras i det mänskliga tänkandets historia 
än Ibsens kloka men kalla och själslösa, ehuru 
stort upplagda spekulationer».

Mot bakgrunden av allt övrigt som avhandling
en har att erbjuda ter sig likväl dessa och andra 
liknande brister som obetydliga. Man kan inte låta 
bli att uttrycka sin beundran för Ugglas strävan att 
leta fram teaterrecensioner och teaterprogram, 
som i de flesta fall är ytterst svårtillgängliga t. o. m. 
för polska forskare, i syfte att samla en så rik do
kumentation som möjligt, samt hans förmåga att 
ofta endastiett par tre rader återge det för avhand
lingen väsentliga i detta ovanligt rika bevismateri
al. Man följer med aldrig släppande spänning den
na fantastiska teaterkarriär av en främmande för
fattare i ett främmande land. Det panorama som 
Uggla utvecklar framför läsaren är mångskiftande 
och ovanligt rikt på detaljer. Man får inte bara 
reda på hur kritiken bedömde Strindbergs pjäser 
och hur teaterpubliken reagerade på dem. Uggla 
för sina läsare in i ett teaterlaboratorium genom att 
utförligt skildra iscensättningen och dekoratio
nerna, vilka växlar från regissör till regissör och 
vilka har till uppgift att poängtera olika omtolk
ningsmöjligheter av en och samma text alltefter 
regissörens individuella uppfattning om pjäsens 
aktuella idévärld och att anpassa den texten till nya 
sociala eller politiska förhållanden. Uggla reserve
rar även mycket plats för att skildra enskilda skå
despelares inslag i dessa nya omtolkningar och 
samtidigt, genom att intervjua dem, anföra moti
ven till de olika interpretationerna av en och sam
ma roll. Man får dessutom veta att dessa nya om
tolkningar och interpretationer ibland var på- 
tvungna ovanifrån, ja att de helt enkelt utgjorde 
ett villkor för att den och den pjäsen fick spelas 
(jfr t. ex. s. 53).

Särskilt anmärkningsvärda är beskrivningarna av 
scenografi och dekorationer, som enligt min me
ning borde röna intresse även hos svenska teater
män. Sålunda läser man s. 96: »Skådespelarna i 
Dödsdansen genomförde sina roller sittande i lik
kistor på hjul vilket . . .  skulle symbolisera att 
gränsen mellan liv och död utraderats. Stundtals 
vaknar parterna till liv, attackerar varandra, men 
endast för att åter sjunka tillbaka i ett dvalliknande 
tillstånd»; och litet längre fram: »När hatet nått sin 
höjdpunkt, blev de båda ’liken’ så upphetsade, att 
de satte sina kistor i rörelse, och en makaber dans 
tog vid» (s. 97). Ett intressant lyriskt inslag införde 
regissören Paradowski (s. 95) som utvidgade ra
men för Gummans roll och, inspirerad av den kän
da symboliska tavlan av Malczewski som reprodu-
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ceras på s. m ,  framställde henne som symbol 
»för den annalkande döden» (jfr. vidare s. 66, 73, 
87, 94, 96 osv.).

Jag nämnde i det föregående Ugglas strävan att 
samla allt i tryckt tillgängligt material, huvudsakli
gen alla recensioner av Strindbergs pjäser på pol
ska scener. Då detta material i sin helhet saknas på 
svenska vetenskapliga bibliotek, och då ingen 
svensk Strindbergsforskare mig veterligen haft 
möjlighet att ta del av det> icke minst av språkbar
riären, så blir det klart, vilket stort värde Ugglas 
avhandling har för den som vill studera den store 
svenske dramatikerns karriär och reception utan
för Sveriges gränser. Det framgår av Ugglas bok 
att antalet omdömen om Strindbergs dramatik är 
synnerligen högt och mångskiftande och att nästan 
alla dessa omdömen är alltigenom positiva om inte 
rentav entusiastiska, något som man bör särskilt 
framhäva.

Men det finns i avhandlingen ett inslag som 
antagligen är unikt i detta slags arbeten och som 
förtjänar en speciell uppmärksamhet. Jag menar 
muntliga och skriftliga intervjuer med regissörer 
av Strindbergs pjäser, ja t. o. m. med enskilda skå
despelare som framträtt i dessa pjäser. Enligt min 
mening utgör det på så satt insamlade materialet 
en av de värdefullaste delarna i boken. Det är här 
fråga om högeligen auktoritativa och sakkunniga 
uttalanden som går betydligt djupare in i analysen 
av enskilda karaktärer hos Strindberg än den offi
ciella och i tryck fixerade kritiken gör det. En flitig 
läsare av avhandlingen kan på egen hand hitta de 
ifrågavarande ställena. Jag nöjer mig med att hän
visa till Paradowskis tolkning, s. 94 ff., av innehål
let i Dödsdansen eller T. Mine’ originella interpre
tation av Fröken Julie, s. 105-107. Sådana uttalan
den och tolkningar, reultatet av långvarigt um
gänge med Strindbergs pjäser och med de av ho
nom skapade gestalterna, så djupgående, nästan 
medicinsk-psykiatriska vivisektioner av dessa ge
stalters karaktär står inte att finna i pressen. Och 
det är människor som kan sitt yrke utan och innan 
som tar till orda och som det är värt att lyssna till. 
Jfr vidare skådespelerskan Polanowskas originella 
och djupsinniga betraktelser om hur hon uppfat
tade Julie och på vilka psykologiska premisser 
som hon gestaltade dennas roll, s. 106-107. Dessa 
detaljer om regissörernas och skådespelarnas var
dagliga arbete som föregår varje ny premiär förblir 
i regel okända för kritikerna, för deras läsare och 
för den breda publiken. Uggla har den stora för
tjänsten att genom sin nit och sin prisvärda nyfi
kenhet lyft på slöjan och visat oss även den sidan 
av teaterns liv och arbete.
‘ Av Ugglas arbete framgår med all tydlighet att 
Strindberg på polska scener rönt ett intresse som 
endast tillkommer dramatiker i världsklass. Man 
får reda på att Strindberg såsom dramatiker i Po
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len framställes med idel superlativer. Man be
tecknar honom såsom banbrytare då det gäller 
många teorier och upptäckter inom psykologien, 
ja rent av såsom den egentlige upphovsmannen till 
psykoanalysen. Han sägs ha upptäckt »att männi
skans pykiska liv bestämmes av både inifrån och 
utifrån kommande okontrollerbara impulser, alltså 
sådana ’irrationella inslag’ som först senare fatt sin 
psykologiska förklaring och givits vetenskapliga 
beteckningar» (s. 105); att de konflikter som ut
spelas inom Julie föregriper senare beskrivningar, 
i Freuds, Jungs och Adlers arbeten, av de omed
vetnas roll i mänskligt handlande osv. Man finner 
i Strindbergs dramer formuleringar av allmän
mänskliga etiska problem, man konstaterar att 
Strindberg kanske är ännu mer aktuell i dag än 
under sin egen tid. Det konstateras vidare att Till 
Damaskus är det första rent expressionistiska dra
mat i den europeiska litteraturen och att tysken 
Reinhard Sorge i sin Der Bettler (1912), med vil
ken han inleder en ny period i den tyska litteratu
ren, endast härmar den dramatiska teknik som 
Strindberg använt sig av i Ett drömspel, att Strind
berg är föregångare, åtminstone i Polen, till den 
absurda teatern representerad av Witkiewicz och 
Gombrowicz, att Strindberg även påverkat den 
moderna amerikanska dramatiken — Eugen 
O ’Neill, Tennessee Williams och Henry Miller, att 
Dödsdansen tillhör världsdramatikens främsta verk 
och att den vida överträffar sådana mångomtalade 
dramer som Pinters Vicevärden, Sartres Inför lyckta 
dörrar eller Albees Vem är rädd för Virginia Woolf 
och att dessa dramer endast är imitationer, ja rent 
av plagiat av den svenska pjäsen, att Strindberg 
med sin Fadren föregripit existentialismens teori 
om »människans eviga tragedi att inte kunna för
verkliga sig själv, eftersom hon ständigt befinner 
sig i en kamp med ’den andre’» (s. 104).

Det vore naturligtvis Önskvärt att få reda på hur 
många av dessa och andra liknande omdömen som 
är kända för svenska Strindbergsforskare och i vad 
mån deras polska kolleger bidragit med nya rön. 
Men Uggla lämnar en frågan därhän. En sak är 
emellertid säker: dessa mycket positiva, i vissa fall 
kanske t. o. m. överdrivna påståenden, har till
kommit oberoende av den svenska forskningen. Å 
andra sidan kan man tänka sig att många av de 
relaterade formuleringarna har övertagits från den 
västeuropeiska Strindbergslitteraturen. Det räcker 
med ett exempel: Thomas Mann upphöjer, i sitt 
föredrag av år 1949 om Strindberg, den svenske 
diktaren till expressionismens förelöpare, till sur
realist och avantgardist. Det är ungefär samma to
ner som genljuder i den polska Strindbergskriti- 
ken. Uggla har ansett det onödigt att konfrontera 
den polska kritikens inställning till Strindberg 
med gängse omdömen om honom i Västeuropa, 
eventuellt även i Amerika. Resultatet är att den
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bild av Strindberg man finner i Ugglas bok är en 
aning ensidig.

Men alldeles oberoende av huruvida den polska 
kritikens röster är originella eller inte, är det likväl 
värt att veta vad som på annat håll skrivs om Sveri
ges främste författare. Dessa röster är emellertid 
fullständigt okända här. Tack vare Ugglas arbete 
får man nu veta att Strindberg i Polen värderas 
mycket högt och diskuteras kanske t. o. m. livliga
re än i hans eget land. Däri ligger den onekligen 
stora förtjänsten av Ugglas flitiga forskning. Hans 
bok kommer -  hoppas jag -  att noga läsas både av 
Strindbergskännare och teatermän. De förra får 
nu möjlighet att konfrontera sina^egna teorier och 
forskningsresultat med det som deras kolleger på 
den andra sidan om Östersjön haft och har att säga 
om den store dramatikern, de senare får många 
nyttiga och stimulerande idéer för fortsatta uppfö
randen av Strindbergs pjäser i hans hemland. En
ligt min mening ger avhandlingen betydligt mera 
än dess titel lovar och den tar ett långt steg framåt 
då det gäller att fokusera och samordna de polska 
och de svenska Strindbergkännarnas fortsattta 
forskningar.

Józef T rypucko

Urpu-Liisa Karahka: Jaget och ismerna. Studier i Pär 
Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t. 0. m. 
1916. Cavefors 1978.

Urpu-Liisa Karahkas doktorsavhandling om den 
tidige Pär Lagerkvist,T^gé7 och ismerna, konfronte
rar oss som underrubriken anger med programma- 
tikern och poeten under den dynamiska fasen fram 
till och med Ångest, medan prosaisten står lite 
utanför fokus och dramatikern lämnats åt en annan 
forskare som arbetat parallellt med den aktuella 
avhandlingsförfattaren. Det rör sig om en efter 
sena tiders mått diger avhandling — närmare be
stämt på 360 s. — men också bortsett från formatet 
är det fråga om en betydligt större arbetsinsats än 
vad en avhandling för doktorsexamen brukar in
nebära. Det sammanhänger med att materialsitu
ationen radikalt förändrades genom Lagerkvists 
död sommaren 1974. Ett stort handskriftsmaterial 
blev då tillgängligt, det mesta på Kungl. bibliote
ket men viktiga dokument också på Lunds univer
sitetsbibliotek. Det har tvingat Urpu-Liisa Karah
ka att i ett sent skede riva upp hela sin undersök
ning men det har i gengäld öppnat möjligheter till 
en väsentligt fördjupad och vidgad kunskap i äm
net. Författarinnan har tagit väl vara på de möjlig
heterna.

Avhandlingen vill, klargörs det inledningsvis, 
sätta en »strukturanalys av texten i centrum» (12). 
Den är »genetiskt inriktad och tar stöd dels i kom

parativa resonemang, dels i psykologiska». För
fattarinnan vill alltså via ett närstudium av texter 
teckna hur verket under det omvälvande skedet 
fram till 1916 tar gestalt utifrån litterära och bio
grafiska utgångspunkter. »Idéhistoriska och socio
logiska synpunkter» förskjuts däremot uttryckli
gen till periferin.

Studiet är upplagt i åtta kapitel där de båda 
första behandlar den förhistoriske Lagerkvist, 
gymnasistpoeten och den socialistiske utopisten, 
medan kap III för fram diskussionen av poeten till 
1913 men särskilt inriktar sig på den viktiga 
otryckta programskriften Om dikten och diktaren 
föregående år. Kapitlen IV och V är parallellkopp- 
lade, det förra ägnat den estetik som tar form efter 
mötet med kubismen, det senare den poetiska 
tillämpningen 1913-14. Kap. VI följer Lagerkvist 
mot den syntes som kan skönjas 1915-16, en syn
tes av den tidigare intellektualistiska hållningen 
och ett nytt starkt emotionellt engagemang. Det 
Lagerkvistord som satts som rubrik — »Klarhet 
och mystik» — antyder i sin senare del den nya 
irrationella tro, närmast på livet och människan, 
som diktaren denna tid söker förena med sitt tidi
gare intellektuella synsätt. Kapitlen VII och VIII 
till sist ägnas produktionen 1915-16, kulmina- 
tionen av den dynamiska fas avhandlingen behand
lar. Det förra avsnittet kan för första gången 
teckna den personliga bakgrunden till Ångest, det 
senare sätter in bokens expressionism i det euro
peiska litterära sammanhanget.

Inom denna ram framträder en väl samman
hängande och mycket övertygande bild av den 
unge Lagerkvist, en författare av större kontinuitet 
än man kanske väntat sig, mer förberedd på mötet 
med de främmande stimulanserna än man vetat 
om och med ett nära samband mellan liv och dikt 
som först nu ges full belysning. Den i och för sig 
ganska mediokra förhistoriska poesin visar sig fö
rebåda det kommande i sin inriktning på en besjä
lad natur, i siktet på de stora existentiella frågorna 
och i tendensen till arkitektonisk uppbyggnad, av
läsbar i bruket av upprepning och parallellism. 
Den otryckta programskriften Om dikten och dik
taren från hösten 1912, nu utnyttjad för första 
gången, befinns redan rymma det väsentliga av 
programmet i Ordkonst och bildkonst året därpå. 
Den senare skriften bara vidareutvecklar den tidi
gare, med förskjutning mot objektivitet och med 
ny accent på intellektet. I detta nya ljus kan av- 
handlingsförfattarinnan reducera Grunewalds roll 
men också göra troligt att mötet med kubismen 
och dess källor i primitiv och orientalisk konst i 
samband med Parisresan 1913 snarast innebar en 
bekräftelse av det tidigare. Lagerkvist framträder 
som förbluffande modern i sina strukturalistiska 
tankegångar med deras betoning av helheten och 
av delens roll inom den. Samtidigt argumenterar


