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194 Övriga recensioner

Läsningen av Holmqvists stora arbete kan för den som inte omfattar hans trosvissa 
estetiska framstegstänkande och fascination inför litteraturens formsida alltså föranleda 
täta reservationer. Men frågetecknen sätts i marginalen till en överväldigande rik bok, 
som —  hur man än bedömer enskildheterna —  imponerar genom sin kunskapsrikedom, 
sin noggrannhet med fakta och sin kritiska distinktionsförmåga. Holmqvists förmåga 
att se själv och att upptäcka det nya i det gamla är anmärkningsvärd, jag hänvisar bara 
till porträttet av den i Sverige tämligen försummade diktare som Holmqvist (s. 343) 
betecknar som »den mest originelle bland Italiens moderna romanförfattare och som ett 
betydelsefullt fenomen i den nyare berättarkonsten över huvud», den redan på 1890- 
talet verksamme Italo Svevo, sedermera —  liksom Beckett —  lärjunge och nära vän till 
Joyce och en av dem som trampat upp vägarna för den moderna absurdismen. Upp- 
täckarglädje och självständighet utmärker alltså boken om Den moderna litteraturen, 
det tycks gälla även de politiska avsnitt där statsvetaren Holmqvist med anmärknings
värd sakkunskap behandlar politiska förlopp, fascismens framväxt och Mussolinis makt
tillträde i Italien, Francos seger i Spanien, jordfördelningsförhållanden och nordameri
kansk interventionspolitik i Latinamerika. Hur omsorgsfullt förarbetet till den före
liggande volymen varit får man också fullt klart för sig, när man observerar vilken väldig 
sekundärlitteratur av bearbetningar och kritik som Holmqvist betat av och vilken möda 
han nedlagt på att försäkra sig om den senaste upplagan av de Obras complétas eller 
Œuvres complètes som han åberopar. Den moderna litteraturen är tvivelsutan en av de 
mest genomarbetade volymerna i Bonniers Allmänna Litteraturhistoria.

Thure Stenström

JACQUES och JUNE G u ic h a r n a u d : M odern Trench theatre from  Giraudoux to Genet. 
Revised version. Yale University Press 1967.

i9 6 0  gav Jacques Guicharnaud i samarbete med June Guicharnaud ut en bok om 
modern fransk teater och fick då beröm även av regissörer och skådespelare —  verkligt 
fackfolk sålunda. Den nu utgivna, bearbetade och utökade upplagan av detta arbete 
bör uppmärksammas också av teaterintresserade litteraturforskare, eftersom den ger en 
intressant sammanfattning av den revolutionära epoken i fransk teater —  så snabbt som 
utvecklingen nu sker bör det nämnas att anspråken inte får omfatta »dagens» namn 
utan föregångarna Giraudoux, Cocteau, Claudel fram till Sartre, Ionesco, Beckett och 
Genet.

Boken är mer intressant rent innehållsligt än metodiskt; några nya grepp redovisas 
inte och en del av resonemangen bygger på en diffus föreställning om att vissa ställ
ningstaganden av abstrakt natur är särskilt värdefulla —  som t. ex. att Cocteau ställer 
sig på människans sida när han skriver ett drama; intressantare hade varit att få ta del 
av hur ingående Cocteau i sin dramatik påverkats av den moderna filmen och hur han 
i sin tur påverkat den. Stundom känns Guicharnauds värderingar nattståndna. Med all 
respekt för t. ex. Anouilhs teaterskicklighet måste man ju ändå säga att han nu ter sig 
tämligen förlegad. Frågan är om han inte i likhet med Rostand, Roussin och Sacha 
Guitry kunde ha förpassats till förordet i stället för att som nu bli behandlad som en 
av de ledande andarna.

Då är respekten för Claudel mer motiverad, inte minst för den storartade lyrik som 
finns isprängd i hans magnifika tablåer, som först på de senare decennierna lockat 
regissörer av klass, från Barrault till Kavli. V ill man ha en verklig inblick i Claudels 
dramatik och hans egen syn på den, inte minst rent teatertekniskt, bör man gå från 
Guicharnauds bok till Jean-Louis Barraults essaysamling Nouvelles réflexiones sur le 
theatre (Bibliothèque d’esthétique, Flammarion 1959). Där berättar Barrault om sitt sam
arbete med Claudel vid iscensättningen av de stora dramerna. Claudel tog mycket noga 
del i förarbetena och skrev långa utläggningar till Barrault om sin syn på diktion, ton
fall och betoning.

Efter sina analyser av »handlingens» dramatiker Sartre och Camus har Guicharnaud 
uthållighet kvar för att kämpa sig igenom också Beckett och Genet. Genomgående får 
man veta mer om skådespelens innehåll än om själva fantasteriet och magin. Det Artur
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Lundkvist skrivit om t. ex. Genet står sig bra vid en jämförelse. Överhuvud taget kan 
Guicharnauds bok men fördel kompletteras också med svenskt material: en handbok 
som Ingemar Björksténs Drömmare —  en bok om modern dramatik (1963) är visser
ligen tämligen journalistisk men samtidigt ambitiös och i fråga om både Beckett och 
Ionesco kompletterar han Guicharnaud på ett givande sätt.

Birger Christofferson

DRAMA OCH TEATER under redaktion av Egil Törnqvist. Almqvist & Wiksell. Sthlm 
1968.

Ett imponerande antal fackmän och kulturpersonligheter finns i redaktionskommittén 
bakom den här boken som —  enligt förordets önskan —  ska »uppfattas som en första 
inventering på nordisk grundval av lämpliga ämnen för de nära samhöriga disciplinerna 
dramaforskning och teaterhistoria». Man hoppas också att den ska »väcka sådant gensvar 
bland allmänheten och berörda myndigheter att det skall bli möjligt att låta den följas 
av en regelbundet utkommande publikation för teaterhistoria och dramaforskning».

Vad som föreligger är med andra ord en samling uppsatser av sex svenska, fyra danska 
och en norsk författare. Men forskningsmetoderna är konventionellt litteraturhistoriska 
av den äldre skolan och kvaliteten ganska ojämn. Med stor sympati för målsättningen 
befarar jag därför att propagandavärdet kommer att visa sig vara relativt blygsamt.

Inom den danska avdelningen bidrar Torben Krogh med en älskvärt formulerad över
sikt av Det Kongelige Teaters bibliotek; Svend Erichsen gör ett monumentalt svep över 
regi och spelstil i fransk teater, Henning Fenger återger Brandes’ åsikter om Augier och 
Dumas fils, medan Tage Hind försöker ge besked om Evreinov med särskild hänsyn 
tagen till »teatralitetsprincippet».

Den norske bidragsgivaren Roderick Rudler berättar å sin sida om Ibsens verksamhet 
i Bergen på 1850-talet. Han utgår från tanken att vi måste »glemme Bj0rnstjerne Björn
son en stund» för att förstå vad Ibsen uträttade (s. 59) och finner slutligen att Bergen 
borde resa ett minnesmärke över den senare (s. 67). Eftersom Vigelands Björnson-staty 
redan spärrar sceningången till Den Nationale Scene i Bergen kan jag bara med tvekan 
stödja hans förslag.

Bland de svenska uppsatserna har jag med behållning läst Carl-Olof Gierows exempel
samling till begreppet »dramatisk nödvändighet», vidare Carl Reinhold Smedmarks ut
redning om Strindbergs dramatisering av Hemsöborna, Thure Stenströms genomgång av 
Camus’ Caligula och Gunilla Bergstens analys av Ingeborg Bachmanns hörspel Der gute 
Gott von Manhattan, likaledes en undersökning av O’N eills arbetssätt, signerad av vo
lymens redaktör Egil Törnqvist, som har fått tillfälle att utnyttja tidigare okänt hand
skriftsmaterial, dessvärre dock belagt med tokiga amerikanska copyright-bestämmelser 
som förbjuder en närmare presentation. Med anknytning till Strindbergs kammarspel 
har Sven Delblanc slutligen skrivit en djupt personlig essä, betitlad »Kärlekens föda». 
Inget referat skulle kunna återge skönheten i Delblancs sammanfattning:

»Kärlek är föda. Men i kammarspelens nattsvarta värld är kärlekens bröd förgiftat, 
försnillat, förvanskat. Ur denna värld finns bara en utväg —  att rena livets hus i skärs
elden, och sedan vandra in i den dödsrikets örtagård, som vi kan skönja bakom den 
brända tomten» (s. 112).

Ja så ska man kanske skriva —  och så skriver de flesta i denna antologi —  om 
man vill väcka gensvar från allmänheten och »berörda myndigheter». Men detta skrivsätt 
är sannerligen inte representativt för den analytiskt och empiriskt orienterade drama- 
och teaterforskning som för närvarande bedrivs i världen och även i Sverige.

Göran Lindström

ROBERT Sc h o l e s  och R o b e r t  KELLOGG: The Nature of Narrative. Oxford University 
Press. N ew  York 1966.

Scholes och Kelloggs bok spänner över ett betydligt större område än de flesta äldre 
studier i »berättarteknik». För det första har den ambitionen att diskutera inte bara


