
SAMLAREN
T id skrift fö r  

svensk litteraturhistorisk 

forskning

Å RG Å NG  88 1967

Svenska Litteratursällskapet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



Almqvist &  Wikseils
B O K T R Y C K E R I  A K T I E B O L A G  

U P P S A L A  1968



2 7  6 Recensioner

Images of the Negro in American Literature. Edited by SEYMOUR L. GROSS and 
Jo h n  E. H ardy. Patterns of Literary Criticism, 5. The University of Chicago Press. 
1966.

Litteraturhistoriska lagarbeten kommer i en ständig ström från amerikanska universi
tet, Images of the Negro in American Literature är nummer fem i en intressant serie, 
som innehåller så skilda ämnen som Aristoteles, Shakespeare och rysk litteratur. N atur
ligtvis blir ett samlingsverk ofta diffust i linjerna och fyllt av upprepningar, men å 
andra sidan kan olika författares skiftande synpunkter bidra till en bättre belysning av 
en författare, ett litterärt verk eller en viss tendens. Den här volymen har inte undgått 
skönhetsfläckar i form av upprepningar —  t. ex. när det gäller W illiam Faulkner, men 
i stort sett år ämnesdispositionen väl avvägd.

I en introduktion behandlar Seymour L. Gross kronologiskt negern i litteratur
kritiken. Han. finner en linje, som leder från »stereotype» (The Contented Slave, The 
Brute Nigger, The Comic Negro, The Exotic Primitive, osv.) till »archetype», där negern 
ses som en. bild av människans öde. Ralph Ellison har uttryckt saken sålunda: »The 
grinning ape of nineteenth-century criticism has become . . .  the twentieth century’s black 
mask of humanity,.»

Efter introduktionen följer i en rad uppsatser en kronologisk genomgång av temat 
med början i kolonialtiden. Några uppsatser är väl även för oss gamla bekanta, t. ex. 
avsnitt ur Leslie Fiedlers Love and Death in the American Novel, Marcus Kleins After 
Alienation och Irwing Howes W illiam Faulkner, vilka alla tillhör de bästa bidragen 
i boken. En förtjänst är det emellertid att utgivarna lyckats plocka fram flera svårtill
gängliga tidskriftsuppsatser, av vilka jag fäst mig vid en väldokumenterad studie om 
Herman Melville and the American Sin.

Flera negerförfattare kommer också till tals, bland dem James Baldwin, som diskute
rar Richard Wrights Native Son, och Ralph Elison, som i en fin studie över Twain, 
Hemingway och Faulkner har en intensiv uppgörelse med stereotyperna.

Värdefull för kommande forskare är den 27 sidor långa bibliografin, som förefaller 
vara gjord med stor noggrannhet. Detta visas av att en artikel ur norska Samtiden om 
James Baldwin finns med.

Som helhet är detta en bok, som kan rekommenderas både för sina lätter ära förtjänster 
och för den stora aktualitet innehållet har.

Lennart Peterson

GÖSTA M. Bergm an : Den moderna teaterns genombrott 1890—1925. Bonniers. 
Sthlm 1966.

I förordet till sitt magnum opus skriver Gösta M. Bergman att han »hoppas att 
boken skall kunna fylla en lucka, eftersom vi på svenska språket saknar en framställning 
om den moderna teaterns genombrott». Det är en anspråkslös förhoppning. Så vitt jag 
vet existerar inte på något språk en bok som med så vida utblickar och så klargörande 
skildrar förutsättningarna för vår tids teaterkonst, ja också för »happenings». Bergmans 
föregångare i andra länder har varit mera smalspåriga och hos dem finns luckor som 
han har fyllt ut med hjälp av egna forskningar —  hans insats därvidlag är märkligare 
än vad som direkt framgår av textens formuleringar. Han har på en rad områden berikat 
vår kunskap om några av de mest inflytelserika eller förebådande teaterkonstnärerna och 
teoretikerna och om sambandet dem emellan.

Arbetet är uppdelat i avsnitt som följer en både kronologisk och geografisk ordning. 
De skildrar inom begränsade perioder utvecklingen i de viktigaste teaterländerna, sär
skilt Frankrike, Tyskland och Ryssland men också Sverige. Inom dessa ramar kan för
fattaren knyta an till teatern i andra länder. Han refererar och tolkar de revolutionerande 
programskrifterna och ger åskådliga beskrivningar av idealens förverkligande på scenen 
och han uppmärksammar varje form av sceniskt framträdande som i något avseende varit 
stilbildande.

Hela tiden behålls både de vertikala och de horisontella linjerna i framställningen


