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1 3 0 Recensioner av doktorsavhandlingar

egentligen innesluter och betyder. Det är ett ord som ständigt återkommer i hans kritik 
och innebörden är inte alldeles självfallen. Ett påfallande drag i tidens kritik, knappast 
heller beaktat i avhandlingen, är anknytningen till bildkonst och skulptur i beskrivningar 
och värderingar. Hon målar en tavla med »liflig pensel», skriver Rydqvist som ett 
adekvat omdöme om Fredrika Bremers Teckningar utur hvardagslifvet. Atterbom talar 
gärna om det måleriska i dikten, ord som »lyriske målare», »koloristisk förmåga» osv. 
är typiska för hans recensionsstil. I sin Almqvistuppsats berömmer han diktarens »mål
ningsgalleri» och prisar skalden för att han »målat med ett godt och gladt lynne, hvilket 
alla de nya taflorna omisskännligt vittna». Och i samma recension bygger han upp sitt 
krav på idealisering i dikten med Rafaels Sixtinska madonna som exempel.

Aspelin förhåller sig mer värderande än beskrivande i förhållande till den litterära 
kritiken. Han är i hög grad sina kritikers kritiker. Den konservative Atterbom låses ofta 
av sitt idésystem i en »massivt självbelåten dogmatism» (s. 72), heter det. C. A. Hagberg 
däremot blir föremål för okritisk beundran. Aspelin går i god för att han satsar »sin 
lidelsefulla tro på vad han anser vara uppenbart och oomtvistligt» (s. 15b); det talas 
om hans »intellektuella, lidelsefulla ärlighetskrav» och om hans kraftfulla personlighets 
»nödvändiga självhävdelse» (s. 163, 155). Som ett olycksfall av den roande sorten får 
man väl betrakta beskyllningen mot »den gamle ungkarlen» Palmblad för en »viss far- 
broderlig fyrkantighet» i recensionen om Fredrika Bremers Presidentens döttrar (s. 50) 
—  utom att Palmblad lär ha varit en högst angenäm farbror var han gift och hade sju 
barn.

Vederhäftighet och suverän förtrogenhet med materialet utmärker annars som regel 
denna avhandling. Den kommer att bli en grund och en fyndgruva för all fortsatt forsk
ning av den litterära kritiken under 1800-talet, det skede då den litteraturkritiska genren 
växer fram »till en oanad, epokbildande rangställning i Europa» (Santesson). Först och 
främst bildar avhandlingen upptakten till Aspelins egen andra del som verkligen är 
något att se fram emot.

V iv i Edström

CARL-OLOF G ie r o w : D ocumentation  —  evocation. Le climat littéraire et thédtral 
en France des années 1880 et »Mademoiselle Julie» de Strindberg. Akad. avh. Almqvist 
& W iksell. Uppsala 1967.

De fyra första kapitlen av sin doktorsavhandling ägnar Carl-Olof Gierow övervägande 
åt förhållanden i Frankrike. Han redogör för några naturalisters sätt att hantera doku- 
mentationsfiktionen, orienterar om naturalismen på teatern 1865—87, beaktar det franska 
intresset för pantomimen och utreder den franska wagnerismens dramaturgi. I det femte 
och sista kapitlet (s. 105—141) kommer turen till Strindberg. Här vill Gierow göra 
gällande att impulser inte bara från fransk naturalism utan också från fransk wagnerism 
medverkat vid tillkomsten av Fröken Julie.

Onekligen är det ett ganska genomplöjt område som Gierow har åtagit sig att ut
forska. Själv beklagar han i förordet att han inte har kunnat dra fördel av Gösta M. 
Bergmans D en moderna teaterns genom brott (1966); här anar man sviterna efter en 
olycklig frontalkrock som —  säkerligen orättvist —  ställer Gierows egen redogörelse 
för tendenser i franskt teaterliv i skuggan av Bergmans handboksmässigt lysande fram
ställning. Vad beträffar Strindbergs relationer till fransk naturalism, så har ju dessa 
från olika synpunkter studerats av bl. a. Carl É. W . L. Dahlström, Hans Lindström och 
Stellan Ahlström; härtill kan läggas Bprge Gedsp Madsens specialundersökning Strind
berg’s Naturalistic Theatre  (1962). Den färskaste granskningen av hela problemkom
plexet finner man i Lennart Josephsons monografi Strindbergs drama Fröken Julie
( 1 9 6 5 ) ·

Mot denna bakgrund vore det förstås omänskligt att vänta sig några mera sensa
tionella nyheter som resultat av Carl-Olof Gierows utredning. Men ett par intressanta rön 
ska här noteras.

Kapitlen om franskt teaterliv törs jag av ren okunnighet inte yttra mig närmare om. 
Dock vågar jag förmoda att åtskillig beundransvärd grundforskning ligger bakom skild
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ringen av det franska pantomimintresset under 80-talet (detta kapitel bygger i huvudsak 
på Gierows egen uppsats i Dramaten 175 år, 1963). Gierow gör troligt att Strindberg 
smittades av pantomimfebern i Paris och framhåller som indicium rikedomen på pan- 
tomimiska inslag i hans senare dramatik ända fram till Spöksonaten 1907. Detta tycker 
jag är ett fruktbart uppslag som skulle förtjäna en specialundersökning. Ta t. ex. Döds
dansen (som Gierow underligt nog förbigår i sammanhanget), där Kaptenens ändrade 
sinnelag åskådliggörs i en lång och detaljerat föreskriven pantomimscen (SS 34, s. 101 f).

Att Maupassant med förordet till sin roman Pierre et Jean kunnat influera Strindberg 
vid avfattandet av förordet till Fröken Julie, har tidigare antytts av Bprge Gedspe Mad
sen (a. a. s. 80). N u utför Gierow närmare detta uppslag och ger goda skäl för tanken 
att Maupassant spelade en väl så stor roll som Zola vid utformandet av Strindbergs 
naturalistiska program. Varken Madsen eller Gierow tycks mig uttömma problemet, 
varför jag även här finner orsak att ropa på en specialstudie.

På en annan punkt är det svårare att följa Gierows tankegång. Det gäller frågan 
om inslag av wagnerism —  fransk eller äkta —  i Fröken Julie.

Om dialogen i denna pjäs skriver Strindberg i förordet att den »förser sig i de första 
scenerna med ett material som sedan bearbetas, tages upp, repeteras, utvikes, lägges på, 
såsom temat i en musikkomposition» (SS 23, s. 108).

Detta ganska dunkla uttalande vill Gierow först tolka som en träffande beskrivning 
av »la facture thématique» i den wienklassiska sonatformen. Sen går hans tankar också 
till det inom wagnerismen omhuldade begreppet »Leitmotiv» (s. i3 4 f ) .  Efter att ha 
konstaterat detta går Gierow på jakt efter »ledmotiv» i dramat självt och finner inte 
mindre än ett tiotal, exempelvis »le thème de la fuite» och »le thème des bottes du 
comte». Den sålunda etablerade förekomsten av »ledmotiv» eller »temata» —  Gierows 
eget språkbruk är här något skiftande —  i dramats text tolkas därefter som ett tecken 
bland andra på Strindbergs beroende av wagnerismens dramaturgi vid skrivandet av 
Fröken Julie.

Ja, något skulle naturligtvis kunna tänkas ligga i detta. Strindberg använde gärna musi
kaliska termer om sina verk, och just termen »ledamotiv» har han utnyttjat på tal om 
dramatiseringen av två berättelser. Gierow kunde t. ex. ha anfört uttalanden om Hemsö
borna i brev till August Lindberg 1889 (Brev VII: 1826) och om Taklagsöl (brev t. 
Schering 17 april 1907).

Men ifråga om Fröken Julie har Strindberg veterligen aldrig använt ordet »led
motiv». Inte heller ger utkast och manuskript någon antydan om att begreppet skulle 
ha föresvävat författaren vid dramats tillkomst. Vad finns det då för skäl att över
huvudtaget dra in termen i sammanhanget?

Så vitt jag förstår finns det inget. Vad Gierow åsyftar med termerna »thème» och 
»Leitmotif» tycks ju inte vara mycket annat än den omständigheten att vissa händelser, 
föremål eller begrepp nämns flera gånger i texten. Sådana upprepningar eller parallel
lismer förekommer rätt ofta i dramats historia, hos Sofokles lika väl som hos Molière 
och Schiller. Att just åberopa Wagner i samband med Fröken Julie tycks mig därför 
vara mera våld än nöden kräver.

Men låt inte denna detaljanmärkning undanskymma det faktum att jag är fylld av 
respekt inför de förtjänster som avhandlingen faktiskt har. Carl-Olof Gierow har vid 
lösandet av en svår uppgift tillfört Strindbergforskningen många nya fakta och stimu
lerande synpunkter.

Göran Lindström
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TAN STENKVIST: D en nya livskänslan. En studie i Erik Blombergs författarskap till 
och med 1924. Akad. avh. Sthm 1968. (Disp. Uppsala.)

Jan Stenkvists avhandling är den första större undersökningen om Erik Blombergs 
författarskap. Den väljer också ut en central del av detta: programmet för »en ny livs
känsla» och dess förutsättningar i diktarens utveckling. Härmed har det nödvändiga 
arbetet inletts att utforska en av svensk 1900-talslitteraturs verkligt betydelsefulla repre
sentanter. Jan Myrdal gjorde visserligen gällande (i ett intressant inlägg i Aftonbladet 
21.7 1968; jfr replikväxlingen mellan honom och Stenkvist ib. 28.7) att det skulle vara


