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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
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av modernisternas kamp mot men också ibland beroende av den föregående genera
tionen. De olika avsnitten är inte isolerade från varandra, sambandet över gränserna och 
mellan generationerna hålls fullt synligt. Bergman påvisar t. ex. vid flera tillfällen gäst
spelens betydelse för en ömsesidig påverkan. Då och då hejdar han sig vid något minnes
värt årtal för att belysa samtidigheten i utvecklingen på skilda håll. Sådana snabba 
utflykter i framställningen bidrar i hög grad till att orientera läsaren och är pedago
giskt nyttiga.

Genom att vittja bokens närmare sexhundra sidor skulle man kunna plocka ihop en 
lång rad små avhandlingar eller embryon till avhandlingar om teater kring sekelskiftet, 
t. ex. om den nya scenarkitekturen och sambandet mellan scen och salong, om panto
mimens betydelse för tal dramat, om skådespelaren som marionett eller självständig per
sonlighet, om kubism i dekor och dräkter, om stillbilds- och filmprojektioner på scenen 
och i salongen, om scenbelysningens utveckling, tekniskt och konstnärligt (men det är 
ett ämne som författaren själv fortsätter med i ett planerat arbete).

Bergman följer vaksamt besläktade riktningar inom de andra konstarterna och sådana 
sammanställningar är mera nödvändiga för skildringen av denna period än av någon 
annan. Många av de stora diktarna, målarna och musikerna var också teaterteoretiker 
eller praktiskt verksamma inom teatern. Det var ju också vid slutet av seklet, delvis 
med utgångspunkt från Wagner, som diskussionerna om teatern som allkonstverk fick 
så många variationer.

En huvudlinje i teaterns utveckling från 90-talet till våra dagar är ändå kampen mot 
illusionen. Åskådaren skall inte tro sig uppleva en konflikt, en situation i verkligheten, 
han skall tvärtom under föreställningen vara medveten om att han sitter på teatern, att 
det är ett konstverk han bevittnar. Utvecklingen gick på sina håll lika långt som inom 
de andra konstarterna, så att man skulle kunna tala om konkret teater lika väl som om 
konkret konst. Men det första nyskapande motståndet mot naturalistisk teater kom med 
symbolismen. Den trängde in hos naturalisterna själva, t. ex. Antoine, och den prokla
merades av den unga generationen som framtidens teater. Övergångstiden förde med sig 
många paradoxala motsättningar då den »inre» verkligheten skulle få sitt yttre hölje. 
Naturligt nog är det med särskilt intresse för Frankrike som Bergman skildrar genom
brottets förstadier.

De teaterledare och teoretiker som drömde om en teater för massorna med fest och 
färgrikedom i storslagna scener kämpade mot den gammaldags illusionsteatern också 
på de små intima scenerna. Där hade de svårt att få publiken med sig och det var ju 
den som skulle erövras. Bergman kommer då och då in på den bredare teateropinionen 
och nämner undantagsvis publiksiffror, men allmänhetens inställning faller utanför 
ramen för hans framställning. Troligen föredrar en stor del av publiken fortfarande 
»sanna berättelser ur livet». Den smaken blir i varje fall mera tillgodosedd i TV än på 
teaterscenerna. Illusionsteatern har väl för övrigt bevarat sin slagkraft i tendensdramatik 
bortsett från dess möjligheter att fängsla publiken. Utan att Bergman direkt uttalar det 
får man en känsla av att han alltid anser illusionsteatern förlegad —  det är ju dess 
motståndare han hyllar. Men det är väl naturligt för den som överallt uppmärksammar 
de nya riktningarnas genombrott och utveckling.

Bokens titel täcker också förebuden till 1960-talets teater, då författaren skildrar 
ytterlighetsriktningarna i frigörelsen från naturalismen. Den spontana lössläpptheten 
i färg och form och ljud och rörelse på scenen nådde i 1920-talets Tyskland lika långt 
som nu. Naturligtvis fördömdes också den gamla teaterarkitekturen med tittskåpsteatern. 
I Bauhausgruppen gjorde man ritningar till flexibla scener —  av den art som här i 
Sverige kommit på tal först i samband med en planerad ny stadsteater i Stockholm.

Vi blir också påminta om inspirationen från tidigare århundradens och årtusendens 
teater, renässansens och den grekiska antikens. N är Bergman talar om anknytningen 
till äldre tider kan han i åtskilliga sammanhang påvisa den betydelse som commedia 
dellarte fick och som ett av de mest betecknande uttrycken för den nya teaterestetiken 
ser han entusiasmen för marionettspelet. Det var en konstform som direkt i praktiken 
eller som ett ideal för skådespelaren skulle frigöra teatern från dess jordbundenhet.

Den generation som upplevt naturalismens krav på verklighetsskildring och ville
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befria sig från dess tvång kunde hänvisa till de stora epokerna i teaterns historia. Helt 
väsensskilda teaterformer i det förflutna anammades med samma entusiasm. Om Max 
Reinhardts strävan att »reteatralisera» teatern skriver Bergman bl. a.: »Han ville aktivi- 
sera åskådarna genom att lyfta spelet närmare publiken, förena scen och salong i ett 
gemensamt rum, återskapa den dionysiska upplevelsen eller medeltidsteaterns gemen
skapskänsla, ge glädjen kring commedia delFarteartisternas estrad eller kommunikatio
nerna mellan skådespelare och galant publik i 1600-talets Comédie Française».

Boken är skriven som en översikt, men den är tillräckligt okonventionell för att ge 
rum åt ganska omfattande monografier över de mest betydelsefulla nyskaparna inom 
teaterns teori och praktik. Med illustrationerna —  som visar rollgestalter, kostymer, 
dekorer, grupperingar, scenerier och utkast till teaterbyggnader —  upptar t. ex. av
snittet om Gordon Craig femtiosex sidor. Det ger inte bara en levande skildring av 
hans egna uppsättningar och hans kamp för att genomföra sina idéer. Också samtidens 
syn på honom kommer till uttryck genom vittnesbörd från skiftande temperament och 
ståndpunkter.

Skådespelarnas personliga insatser, alltså inte bara som led i en helhetsskapelse, har 
inte varit lika betydelsefulla för utvecklingen och är i varje fall svårbedömda. De är 
därför helt kortfattat skildrade, vilket inte hindrar, att de skådespelarporträtt som före
kommer kan vara i hög grad expressiva. Betydligt mera får vi veta om det intryck de 
stora koreograferna och dansörerna gjorde, t. ex. Isadora Duncan eller Diaghilev och 
Fokin och den ryska baletten. Men de skapade inte bara entusiasm för sin egen konst 
utan påverkade också uppfattningen om teater som allkonstverk.

Bergman ger också enstaka karakteristiker av dramatiker som påverkat eller speglat 
de nya riktningarna inom teatern. Det kan bli på en gång koncisa, uttrycksfulla och levande 
snabbskisser, t. ex. av Arthur Schnitzler, som »med lätt hand i raden av utsökta komedier 
ger andra sidor av 90-talets och sekelskiftets tendenser och stämningar: det undermed
vetnas psykologi, den spirituella fantasileken, som suveränt och ironiskt spelar med 
motiven och någon gång liksom i ett spegelkabinett blandar bilder av teater och verklig
het, roller och människor, låter livet framstå som ett maskspel eller ett spel med mario
netter [------------■]. VÎ kommer gång på gång att möta denna linje, då den korsar teater-
männens väg och ger det dramatiska underlaget för en mer eller mindre allvarlig teater
lek, som bottnar i en ny livskänsla.»

Av svenska dramatiker som också framträtt som teoretiker blir naturligtvis Pär 
Lagerkvist belyst i samband med både den internationella och den senare svenska 
teaterdebatten —  Bergman debuterade för övrigt för fyrtio år sedan med en bok om 
Pär Lagerkvists dramatik. Mera mångsidigt givande är ändå avsnitten om Strindbergs 
lyhördhet och entusiasm för alla nya uppslag. Genom att samla alla hans uttalanden 
om teater kan man få en färgstark provkarta på de viktigaste teaterteorierna. Att den 
nya tidens störste dramatiker också var en av dess mest kunniga och framsynta teater- 
teoretiker har inte blivit tillräckligt observerat förrän i Bergmans arbete.

Författaren påpekar i förordet att han inte avsett att skriva en handbok. Den kon
ventionella teater som fortfarande spelades på de flesta av Europas scener faller utanför 
hans ämne och han betonar att många av de främsta konstnärerna blivit förbigångna. Den 
kanske mest berömda av dem, Sarah Bernhardt, skymtar bara ett ögonblick. Ändå är 
arbetet en ovärderlig kursbok, främst för den som har någon kännedom om ämnet. 
Nybörjaren riskerar att bli för överväldigad av alla nya intryck och nya perspektiv. 
Men också han måste fängslas mer och mer under läsningen, därför att de tidigare 
avsnitten utgör en säker grund för fortsättningen och 20-talsgenerationens målsättningar 
och utförda konstverk skildras med återblickar på föregångarna.

Varje kapitel har fått sin egen bibliografi som underlättar arbetet för dem som vill 
fördjupa sina studier inom något av bokens områden. De läsare som befinner sig på ett 
mera elementärt stadium skulle ha haft nytta av en tabell över viktigare data, alltså 
en utvidgning av den korta tabell som nu förvisats till det lösa omslaget. Ett sådant 
tillägg hoppas jag skall komma i nästa upplaga. Eller i den översättning till ett inter
nationellt språk som man har rätt att vänta. Det skulle inte behövas någon annan 
omarbetning än strykningar i avsnitten om Sverige. Inte minst bildmaterialet från
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teaterns alla områden är så upplysande och välvalt att också det borde bli tillgängligt 
för alla som intresserar sig för teaterns utveckling i Europa och Förenta staterna. Den 
som läser boken får en mångsidig överblick över skilda konstarter inom en epok. Teatern 
är en mötesplats för dem alla och speglar därigenom med olika medel sin egen tid och 
dess uppbrottsstämningar —  också när inte dagsaktuella händelser diskuteras på scenen.

Lennart Josephson

Siegfried  K ie n z l e : Modernes Welttheater. Lin Schauspielsführer. Alfred Kröner 
Verlag. Stuttgart 1966.

Teaterhistoria. En översikt av teaterns utveckling från äldsta tid till våra dagar. 
(När-Var-Hur-serien.) Forum. Halmstad 1965.

G öran  Lindström : Dramatik. Uniskol. Sthlm 1966.
Samlaren har förut uppmärksammat två böcker som Kröners Taschenausgabe svarat 

för: Elisabeth Frenzels Stoffe der W eltliteratur och Gero von Wilperts Sachwörterbuch 
der Literatur. Siegfried Kienzle har haft en mindre komplicerad uppgift men den har 
förvisso varit arbetskrävande. Modernes Welttheater vill vara Ein Führer durch das 
internationala Schauspiel der Nachkriegszeit in 755 Einzelinterpretationen. Tidsgränsen 
har således varit 1945; cirka 200 författare finns representerade och ordnade alfabetiskt. 
Tyngdpunkten ligger på den tyska dramatiken och för urvalet har gällt inte bara 
litterära kvalitéer utan också att pjäserna fått bestå provet på teaterscenen. »Die be
handelten W erke sind aus der Spielplanstatistik der deutschsprachigen Theater ermit
telt.» Av svenskar är åtminstone Dagerman, Moberg, Axel Strindberg och Tore Zetter
holm representerade, ett från vår utsiktspunkt kanske inte helt tillfredsställande urval. 
Tidpunkt och plats för uruppföranden har noggrant angivits. Rena innehållsangivelser 
som förvisso ofta inte är lätta att göra av moderna teaterstycken har i enlighet med 
Kienzles intentioner fått träda tillbaka för »eine Deutung, die in ideengeschichtlicher 
und gestaltanalytischer Betrachtungsweise die oft einander wiedersprechenden Gestal
tungselemente überschaubar macht. Die Interpretationen sind sich ihres Versuchscharakters 
durchaus bewusst.«

Översatt från danskt original (Teatrets historie. Politikens Forlag. 1962) är den 
Teaterhistoria som Forums fackboksredaktion bearbetat för svenska läsare. I själva 
verket har mycket få förändringar befunnits nödvändiga; nytt är emellertid ett avsnitt 
av professor Gösta M. Bergman: »Yrkesregissören gör sin entré.» Boken är rikt illustre
rad med 350 teckningar och fotografier; det lilla formatet och de klena reproduktio
nerna minskar användbarheten. Framställningen är på många håll alltför detaljrik 
och plockig men man läser med intresse sådana partier som Henning Fengers om 
»Den välgjorda och mondäna teatern» (som slutar med en stark upp värdering av Jean 
Anouilh) och redaktör Fredrik Dessaus om »Den intima scenen». Flera av de senare 
kapitlen griper på ett oöverskådligt vis in i varandra. Man efterlyser en betydligt mer 
pedagogiskt upplagd, lätthanterlig teaterhistoria för svenska läsare.

Göran Lindström har gett det nya gymnasiet en lärobok i Dramatik som fyller höga 
anspråk. Framför allt är boken en antologi som presenterar 44 scener av 31 dramatiker 
från Aiskylos till Ionesco. Två enaktare, Lagerkvists Himlens hemlighet och Munks 
Före Cannae, är medtagna obeskurna. Av Shakespeare finns lösbrutna scener ur 
Richard III, Romeo och Julia samt Julius Caesar och dessutom två monologer ur Hamlet 
och Som ni behagar. Det är självklart att detta shakespeareurval i skolan bara kan vara 
ett komplement till läsningen av större, sammanhängande texter. Sak samma gäller 
Strindberg. Av Holberg finns en liten scen ur Jeppe på berget —  i svensk översättning, 
liksom Ibsen (scener ur Per Gynt —  men tyvärr inte Brand — , Gengångare och Vild
anden) också egendomligt nog återges på svenska i denna bok. Jag förmodar att Lind
ström menar att utgåvor med fullständiga texter skall användas vid sidan av hans bok, 
men han säger inte detta uttryckligt i sitt förord. Han har ambitiöst sökt täcka hela 
den dramatiska utvecklingen och därför måst laborera med så många korta scener och 
textavsnitt.


