
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



Recensioner 279

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.
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»Genom den fortlöpande kommentaren i text och bild hoppas jag att antologin skall 
kunna fungera som en handbok i dramats historia», förklarar utgivaren. Illustreringen 
är utomordentlig, kommentarerna upplysande och sakliga. Litteraturanvisningar och 
förslag till arbetsuppgifter utgör ett värdefullt komplement, likaså de tre ljudband som 
inspelats av unga skådespelare för skolbruk. Boken vore förtjänt av att användas också 
på akademiskt lågstadium.

Ulf Wittrock

M o n r o e  C. BEARDSLEY: Aesthetics from Classical Greece to the Present. A  short 
bistory. Macmillan. New York 1966. (414 s.)

Att skriva en estetikens historia så att alla sakkunniga läsare blir tillfredsställda är 
lika omöjligt som att skriva en alla tillfredsställande filosofiens historia. Någon enhetlig 
åsiktsbildning i fackkretsar om hur filosofi skall bedrivas finns inte, och på samma 
sätt förhåller det sig med estetiken. Försök till teoriskapanden visar sig ofta vara 
camouflerade forskarideologier och smakideologier. Om nu en estetisk idéhistoria skall 
skrivas, så blir urvalet beroende av vad man just nu anser vara viktigt i estetisk forsk
ning och som lett fram till den ståndpunkten men också av vad som vid olika tid
punkter kan sägas ha varit dominerande i åsiktsbildningen, fast det har blivit obsolet.

Tidigare engelskspråkiga standardverk har varit skrivna av Bernard Bosanquet och 
Gilbert & Kuhn. För en modern läsare är de mycket otillfredsställande. Dock kan 
Bosanquet sägas ge en lättläst introduktion till vad en nyhegeliansk tänkare ansåg vara 
viktigt i estetik. Gilbert & Kuhns verk präglas av stor lärdom, men de historiska 
rekonstruktionerna visar sig vid detaljerat studium vara otillförlitliga. Man kan säga att 
Monroe C. Beardsley nu till all lycka har tagit på sig mödan att utgiva en kort idéhistoria. 
Åtagandet är modigt, ty varje estetiker med bestämd uppfattning om hur estetisk forsk
ning bör bedrivas och om var skiljelinjen går mellan estetisk teori och kritisk ideologi 
har naturligtvis möjlighet att formulera många invändningar.

Enligt min mening tar Beardsley för snävt på estetiken så att urvalet mot kritiska 
ideologer och opinionsbildare inte blir tillräckligt generöst. På traditionellt sätt fram
står nu Platon som den förste store gestalten i den estetiska idéhistorien. Därmed förbiser 
man den tidigare rika traditionen där inspiration och mimesis är nyckelord för konst- 
debatterna. Homeros, Hesiodos, Pindaros, Aristofanes ger uttryck åt en rad viktiga åsikter 
om konsternas tillkomstsätt och användningar. Xenofon har länge orättvist förbisetts, 
och även Beardsley förbiser honom som en fullföljare av denna tradition. I enlighet 
med vad som har sagts, skulle man på detta sätt kunna fortsätta att kritisera boken 
avsnitt för avsnitt. Det vore dock i högsta grad orättvist att låta en sådan kritik domi
nera, ty jag kan inte tänka mig en bättre bok i detta format. Den kan användas som 
en grundbok på ett-betyg-stadiet i estetik och som referensbok för dem som läser 
estetiska ämnen och filosofi. Lärdomen i boken är skickligt camouflerad i en flytande 
text. Användbarheten av boken ökas av en rikedom på bibliografiska upplysningar. 
För varje period eller för varje estetiker av något intresse öppnas porten till ett rikt 
biblioteksrum. Det är bara för läsaren att ta för sig.

Monroe C. Beardsley är professor i filosofi vid Swarthmore College i US A. Han 
har tidigare utgivit Aesthetics : Problems in the Philosophy of Criticism, 1958, som är 
den mest omfattande grundboken i estetik vid sidan av Thomas Munros publikations- 
serie. Beardsleys översikt av den moderna estetiska forskningen var ganska tung och 
nästan omöjlig att använda för kursläsning, men den kan användas som en fyndgruva 
i referensbiblioteket. Beardsleys nu utgivna estetikhistoria har andra förtjänster, främst 
den didaktiska överblicken, men noggrannheten har de två böckerna gemensam. Deras 
författare har skrivit två utomordentliga verktyg för estetikundevisningen på lägre och 
högre nivå.

Teddy Brunius


