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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


