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Kipling, skrev en dikt vid kungens död 1910. Det blev en monologdikt som inte för
dolde kungens mänskliga svagheter (»I have eaten the fat and drunk the sw eet...»). 
Hardy bryter med den victorianska traditionen, men den verkliga attitydförändringen 
kom med första världskriget. Skyttegravarnas soldater klädde av heroismen dess falska 
förgyllning och i stället för retoriska bravurnummer gav de direkta verklighetsbilder 
från en värld utan nåd. Rimbaud kan betraktas som en föregångare; dikten »Le Dormeur 
du Val» beskriver en soldat som förefaller att sova lugnt men som har två röda hål 
i sin vänstra sida. Sigfried Sassoon som förgäves sökte göra uppror mot kriget —  
»and suffered for his courage in doing so» —  skrev till vapenstilleståndsdagen ett poem 
(»Everyone sang») som uttrycker hans egen känsla av befrielse. Han är inte någon radikal 
poetisk förnyare; Sassoon begränsar sig i den nämnda dikten som Bowra påpekar »to a 
single mood», men i Ryssland framträdde vid samma tid skalder som i ett nytt formspråk 
gestaltade mer komplexa stämningar och som också förstod att väcka resonans inom stora 
kollektiv.

Andra kapitlet behandlar »prophets and seers»: ryska revolutionspoeter, W . B. Yeats 
m. fl. Det är skalder som verkar i förlängningen av den symbolistiska traditionen —  
Edith Södergran kan ju också föras hit med sina extatiska framtidsvisioner. Bowra 
gör det vågade påståendet att vad som utlöste kriget var till slut »a death-wish in the 
peoples of Europe, a half-conscious desire to break away from their humdrum or 
horrifying circumstances to something more exciting or more exalted». Må vara att 
det fanns mycken naiv hänförelse hos massorna vid krigsutbrottet —  stämningen piskas 
ju lätt upp vid dylika tillfällen —  men den freudianska term som Bowra använder ger 
en alltför spekulativ förklaring.

Under de senaste decennierna har poesien »steadily moved from conscious majesty and 
a cosmic outlook to the careful presentation of private sensations and states of mind», 
fastlår Bowra i sitt tredje kapitel (»The private vision»). Här behandlas bl. a. Pasternak, 
den koreanske poeten Sim Hun, Seferis och Quasimodo, för vilka alla förhållandet till 
den politiska verkligheten står som ett problem. Auden och Spender skrev »beredskaps- 
diktning» —  termen tycks inte ha någon anglosaxisk ekvivalent —  men offrade liksom 
våra egna beredskapsdiktare alltför mycket åt moraliserande och abstraktioner. Fjärde 
kapitlet är rubricerat »Conflicts and uncertainties»; Bowra rör sig åter över flera 
decenniers och många länders poesi. En poesi som politiskt effektivt vänder sig till 
massorna är numera sällsynt och förekommer mest i länder där folkbildningen inte 
uppvisar flera olika nivåer utan där tvärtom kanske autodiktarna har överhand. Bowra 
uttalar sin respekt för Pablo Neruda. Han är ojämn —  »but at his best, and his best 
is remarkably abundant, he is an astonishing poet, with an impetus not parallelled 
in this century and an ability to convey all kinds of mood in their untrammelled rich
ness.» Således en nobelprismotivering för Svenska akademien att ta adnotam!

Ulf Wittrock

D. H. Lawrence. A  Collection of Critical Essays. Ed by M. SPILKA. Prentice-Hall, 
Inc., 1963.
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David J. Go r d o n : D. H. Lawrence as a Literary Critic. (Yale Studies in English, 

vol. 161) Yale University Press. 1966.
D. H. Lawrence förefaller i allt högre grad att bli kritikernas gunstling. Tendensen 

fanns då jag i Samlaren 1965 diskuterade tre böcker om honom, och den har på intet
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sätt mattats. De ovan förtecknade verken är långtifrån alla som utkommit de senaste 
åren; däremot tror jag mig kunna påstå att de är de tyngst vägande.

Sagars samling av essäer är den minst spännande i raden av böcker, inte därför att 
bidragen är dåliga utan därför att de med ett enda undantag publicerats tidigare, i böcker, 
tidskrifter och antologier. De flesta Lawrencespecialister kommer till tals; ett märkbart 
undantag är F. R. Leavis som vägrat medverka. I en lång introduktion ger Mark Spilka 
en värdefull översikt av vad han kallar Lawrences »revival», vilken främst tillskrives 
Leavis och Harry T. Moore, Lawrences outtröttlige biograf. Sedan följer en genom
gång av de viktigaste romanerna, ett par noveller, poesin, dramatiken, samt litteratur- 
oefa samhällskritiken. Här finns Julian Moynahans utmärkta analys av Lady Chat- 
terley’s Lover, som bidragit till att ge romanen den framskjutna plats den förtjänar 
bland Lawrences verk. Intressant är avsnittet om dramerna; ett par av dem har ju för 
övrigt gjort stor lycka i nya instuderingar de senaste åren, liksom TV-uppsättningar av 
några av novellerna. Avslutningsvis har Spilka i en kort, värderande bibliografi en 
privat uppgörelse med Elisio Vi vas och Kingsley Widmer, som nalkats Lawrence från 
helt andra utgångspunkter än han själv. I ivern tar han t. o. m. fel på titeln på Widmers 
stimulerande bok, The Art of Perversity!

Graham Hough medverkar i essäsamlingen med en artikel om The Man W ho Died, 
som han kallar »Lawrence’s Quarrel with Christianity». Det är intressant att från Hough 
gä till George Panichas’ bok, som just behandlar Lawrences inställning till religionen. 
Stora delar av boken har tidigare publicerats i olika tidskrifter, men det är förvånande 
hur väl Panichas lyckats sammansmälta som man trodde disparata ting till en enhet. 
Han är medveten om svårigheterna: »Yet, it is hoped that this book, taken as a whole, 
builds up climatically, chapter by chapter, to a unified conclusion. In the end we must 
see Lawrences religious struggle and quest in relationship to the artist, to other human 
beings, and to God.»

»Struggle» och »quest» är två av de nyckelord Panichas arbetar med; »reverence» 
är ett tredje. Uppbyggnaden är helt tematisk, och det är glädjande att se att Panichas 
på ett synnerligen givande sätt lyckats diskutera en rad aspekter i Lawrences författar
skap, som inte tidigare berörts. Ett par exempel må räcka. I samband med en under
sökning av Lawrences bibelkännedom —- som var imponerande —  ger han en briljant 
analys av dramat David (1927), i vilken gestalt han urskiljer en självidentifikation. 
Vidare gör han en komprimerad jämförelse mellan W omen in Love och Dostojevskis 
Brott och straff; främst genom att ställa mot varandra Loerke och Svidrigajlov, före
trädare för ondskan. Andra utmärkta kapitel behandlar första världskrigets inverkan 
på Lawrence, främst i poesin, samt den sena diktningen, som främst inriktas på döden 
och som ger ett tydligt uttryck för »a religious vision».

Panichas’ punktstudier ger sålunda en rad fina tillskott till Lawrencelitteraturen. 
George Ford söker inte heller täcka hela fältet, utan väljer som utgångspunkt ett som 
han anser centralt begrepp hos Lawrence, nämligen viljan till gemenskap sida vid sida 
med en motvilja mot konfrontation, som tidvis blir så stark att den leder individen 
till fullständig isolering. Denna växling attraktion-repulsion, »the double rhythm of 
creating and destroying» med Lawrences egna ord, finns i de flesta av verken mellan 
föräldrar och barn och mellan man och kvinna, och hör till det som läsaren har svårast 
att komma till rätta med hos Lawrence. Ford söker leda ursprunget till dessa känslor 
tillbaka till författarens barndom och förhållandet till föräldrarna. I detta är han inga
lunda den förste; hans resonemang är dock övertygande, här som på andra punkter. 
Banbrytande är hans studier av manuskripten till The Rainbow och W omen in Love, 
som från början planerades som en roman, The Sisters. Ford har nu bl. a. funnit två 
kapitel som ursprungligen skulle ha ingått i Women in Love och som kan kasta ytter
ligare ljus på komposition och personteckning. Vidare har han undersökt de textänd
ringar som Lawrence gjort i jämförelse med manuskriptet, sedan W omen in Love 
brutits ut ur The Sisters. På så sätt vill han söka påvisa vad kriget kunnat ha för 
inverkan på Women in Love, som i jämförelse med The Rainbow är en bitter, djupt 
pessimistisk roman. Ford går också tillrätta med den vanliga uppfattningen, att Lawrence 
skrev om i stället för att göra småändringar; manuskriptstudier visar klart, att t. ex. 
Women in Love reviderats i detalj —  olika upplagor visar t. o. m. inte så få olikheter.
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Fords bok innehåller många goda iakttagelser och jämförelser med andra författares 
verk. Notapparaten är en guldgruva, fylld som den är av viktiga detalj upplysningar, 
som i många fall bort komma in i texten. Som väl framkommit i redogörelsen, är Ford 
mest intresserad av The Rainbow och Women in Love, men den tematiska uppläggningen 
leder honom till diskussion av en rad andra verk, främst noveller. Essäerna, som 
idémässigt innehåller det väsentligaste hos Lawrence, utnyttjas givetvis för belägg, men 
skulle kanske kunnat ge ännu mera.

Hur essäerna kan användas till fromma för skönlitteraturen visar H. M. Daleski. 
Ingen har tidigare trängt så djupt in i t. ex. Study of Thomas Hardy, som mera handlar 
om Lawrences dualism med de manliga och kvinnliga principerna som balanserar var
andra, än om Hardy, även om Lawrence gjort iakttagelser angående Tess of the D ’Urber- 
villes, som gått andra kritiker helt förbi. Daleski klarar ut en hel del av svårigheterna 
i Hardyessän genom att i tabellform ställa upp de egenskaper som enligt Lawrence är 
manliga respektive kvinnliga. Grundtesen är att Lawrences litterära arbeten är »a lifelong 
attempt to reconcile the opposed elements within himself». Här tangeras Fords uppfatt
ning, liksom när det gäller tesen att splittringens orsak ligger i barndomshemmet. 
Daleski delar upp romanserna i fyra olika perioder och gör en kronologisk genomgång, 
hela tiden med iakttagande av vilken princip, den manliga eller den kvinnliga, som har 
överhanden.

Bland Daleskis förtjänster kan framhållas den strikt objektiva diskussionen av 
Aaron’s Rod och The Plumed Serpent; de flesta tidigare bedömare avfärdar dem som 
misslyckanden utan närmare motivering, även om The Plumed Serpent bedömts betyd
ligt positivare av nyare kritiker. Vidare är Daleskis bok lättläst; de många utförliga 
citaten —  i Leavis’ stil —  gör det föga svårt att följa hans argumentering.

Samma citatteknik använder också Keith Sagar, men i övrigt har han en helt annan 
uppläggning. Han avser att täcka hela Lawrence; till och med målningarna diskuteras, 
fast tyvärr utan några reproduktioner (för denna aspekt på Lawrence vill jag hänvisa
till Paintings of D. H. Lawrence, ed. by M. Levy. London. 1964). Sagars syfte är »to
try to discover the appropriate form’ which Lawrence’s genius takes in all his major 
imaginative works. This will involve a kind of spiritual-artistic biography —  an ex
amination of the relationship between Lawrence’s vision of life, at every stage of his
career, and the form in which that vision finds utterance in art». Som Daleski gör
han en grovindelning i fyra sinsemellan skilda faser i Lawrences litterära utveckling, 
men han betonar starkare än denne de sista verken, The Plumed Serpent, Lady Chat- 
terley’s Lover, St. Mawr och det annars föga kommenterade fragmentet The Flying 
Fish. Även Sagar behandlar Lawrences dualism; under de sista åren finns det en 
strävan efter harmoni, mänskligt och socialt, menar Sagar, som starkt framhäver det 
skira och sköna i Lawrences språk vid denna tid: ». . .  the purest English prose I know, 
open and vigorous and clean.»

Sagar visar, i lika hög grad som Daleski, hur ofta det är möjligt att med hjälp av 
essäerna belysa de rent litterära verken. På plussidan står också de många utmärkta 
porträtten av Lawrence från olika perioder av hans liv —  flera av dem inte publicerade 
tidigare; de kronologiska, detaljfyllda notiserna som inleder varje kapitel —  i vilka 
några smärre fel smugit sig in; den utförliga bibliografin, som tar upp det mesta och 
bästa som publicerats om Lawrence fram till 1965. Jag tvekar inte att kalla Sagars bok 
den mest innehållsrika av samtliga de här anmälda, och då måste det sägas att alla är 
bra, var och en på sitt sätt.

Inte minst gäller detta David J. Gordons lilla, men välpackade arbete om Lawrence 
som kritiker, också det ett jungfruligt fält för forskaren. Gordons tes är att litteratur
kritiken leder fram till en bättre förståelse av strukturen hos såväl de skönlitterära 
som de filosofiska verken. Undersökningen visar, att Lawrence i allt väsentligt var 
romantiker. Man kan kritisera delar av Gordons bevisföring, men i de stora linjerna 
är hans framställning övertygande. I stället för att följa en kronologisk utveckling eller 
arrangera de författare Lawrence behandlar i grupper, genrer eller tidsperioder, har 
Gordon valt att söka täcka helheten från olika synvinklar. Hans kapitel bär rubriker 
som »The Critic», »The Aesthetic», »The Quarrel W ith Tragedy», etc., och ibland har 
upprepningar inte kunnat undvikas. För att ge läsaren möjlighet till en överblick över
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de författare och tidsskeden Lawrence ägnat sin uppmärksamhet, har ett appendix upp
rättats, i vilket författarnamnen registrerats, liksom de ställen där Lawrence diskuterat 
dem. Några stickprov har emellertid visat att förteckningen inte är fullständig.

Lawrence var främst intresserad av modern litteratur (1800- och 1900-talen) samt 
av litteraturteori. I det senare fallet stod romanen i centrum för hans uppmärksamhet, 
jämte avvägningen mellan konstverk och moralteser. Gordon anser, att kritiken orätt
vist kommit i skymundan. Lawrence är svårläst; både i form, stil, ton och logik avviker 
han från andra kritiker. Gordon vill nu visa att det trots bristande logik i detaljer och 
trots avsevärda destruktiva överdrifter finns en sammanhängande tråd i kritiken. Littera
turen är för Lawrence ett tecken på vår psykiska ohälsa. Han går snabbt utanför själva 
texten och diskussionen av den och sätter den i stället i samband med den civilisation 
i vilken den skrivits. Han dömer sålunda inte i enlighet med gällande litterära normer, 
utan efter sina egna doktriner, något som ibland givit underliga utslag. För den som 
själv vill sätta sig in i denna sida av Lawrences produktion finns det främst tre källor: 
Studies in Classic American Literature (nyligen översatt till svenska på ett förtjänstfullt 
sätt); Phoenix: The Posthumous Papers of D. H. Lawrence; samt brevutgåvorna.

Påfallande för de här omnämnda böckerna är att de alla är balanserat och sympatiskt 
skrivna, utan att vara okritiska. Erfarenheten av tidigare Lawrencelitteratur visar annars, 
att personliga antipatier eller idoldyrkan lätt kunnat påverka eljest väl genomtänkta 
böcker. När dessutom de nya verken lägger väsentliga iakttagelser till kunskapen om 
D. H. Lawrences litterära produktion, kan man inte annat än glädjas. Då Graham 
Houghs The Dark Sun utgavs 1955, skrev författaren V. S. Pritchett i en recension, att 
denna bok sagt allt som behöver sägas om Lawrence på länge. Detta är naturligtvis 
helt felaktigt och skulle vara felaktigt, vilken stor författare -som än togs som exempel. 
Inte heller nu har det slutgiltiga ordet sagts; på en lång rad områden har de nya 
kritikerna tvärtom gett impulser till fortsatt arbete.

Lennart Peterson

GÖSTA Andersson : Arte e teoria. Studi sulla poetica del giovane Luigi Pir andello. 
Romanica Stockholmiensia 2. Almqvist & Wiksell, Sthlm 1966.

Opposition d. 3 februar 1967. Stockholms Universitet.
Pirandellos skuespil er grundlaget for hans berömmelse, både fordi han har bidraget 

til vor tids teaterrepertoire med en lang raekke hyppigt spillede stykker, hvoriblandt 
Sei personaggi in cerca d’autore synes at indtage fprerstillingen, —  og tillige fordi hans 
intense og ofte velykkede eksperimenter med skuespillets form har kunnet påvirke en 
raekke yngre teaterforfattere. Pirandellos indflydelse bygger formentlig på to elementer: 
1) hans dyrkelse af «masker» efter det princip, der kendes fra commedia delParte: de 
fremstillede figurer optraeder som tilsyneladende mekaniske skikkelser, der så i lpbet af 
skuespillet afklaedes, «demaskeres» (cf. «maschere nude»)\ 2) hans dyrkelse af spejl- 
princippet, der ikke blot er et aeldgammelst dramatisk element, men hos ham er for- 
ankret i en teori om den menneskelige personligheds dualisme, ja mangetydighed. Og 
begge disse elementer, det fprste dramatisk-teknisk, det sidste tillige psykologisk-filoso- 
fisk, har vist sig så staerkt i pagt med vor möderne epoke, at Pirandello netop kunne 
opna at skabe —  epoke inden for teateret. I Italien praeges skuespillet af pirandellismo: 
en raekke navne kunne naevnes, deriblandt Ugo Betti og Edoardo de Filippo; i Frankrig 
gaelder det dramatikere som Achard, Salacrou, Giraudoux, Anouilh, Sattre, helt fr em 
til Camus og Beckett. Og fra andre lande, også de skandinaviske, kan mobiliseres en 
tilsvarende raekke navne.

Imidlertid er Pirandello tillige internationalt kendt som roman- og novelleforfatter, 
og inden for disse genrer dyrker han flere af de temaer, der kendes fra skuespillene. Der 
er her et rigt studiefelt, hvor der stadig er undersögelser at gpre, og den bog, der her er 
fremlagt som disputatsafhandling, antyder enkelte af de opgave*!1, der föreligger. Men 
netop det faktum, at der er så npje förbindelse mellem skuespil og fortaellende prosa 
hos denne forfatter, fprer direkte imod en overvejelse af de kunstneriske principper,


