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betydelse för slöjder, konst och vetenskap. Johannes Magnus betonar visserligen 
ofta göternas erövrarhåg och krigiska sinne, men liksom Olaus Magnus fram
häver han, att de gripa till vapen endast när de utmanas av orättfärdighet eller 
angripas av fienden — ej annorlunda alltså än Gustaf II Adolf som det rätt
färdiga krigets herre.

Gustafsson har, när det gäller att inskärpa detta, kanske väl ensidigt fäst sig 
vid Axel Strindbergs vulgärmarxistiska och något lättfärdiga försök till tolkning 
av göticismen som en aktivistisk ideologisk drapering för en feodal militärkasts 
intressen i Bondenöd och stormaktsdröm 1937. Absurditeten och lösligheten i detta 
verk kan ju i en vetenskaplig framställning sedan länge lugnt anses kända. Man 
tycker stundom, att Gustafsson, som delvis komponerat sitt avslutningskapitel 
som en polemik mot Strindberg, råkar ta fram alltför stora hammare mot ett 
skäligen obetydligt föremål.

Sammanfattningsvis något om Lars Gustafssons metod. Han avböjer i stort 
sett, och med rätta att beröra den historiska miljö i vilken den politiskt-etiska 
diskussionen hör hemma. ». . .  samspelet mellan idépolitik och ’realpolitik’ i detta 
sammanhang är utan tvivel alltför komplicerat för att hänvisningar till ett urval 
politiskt-historiska fakta skulle vara verkligt upplysande; en mera djupgående 
analys av detta samspel är å andra sidan en uppgift av annan art än den jag 
försökt» (s. 14).

I princip jämställer Gustafsson texter av litterär och icke-litterär art. Detta 
innebär icke, att dikterna behandlas endast som »dokument». Snarare tvärtom. 
Dokumenten behandlas som en slags dikt. Samma retorik, samma försök att för 
tanken sammanhålla motstridande eller tvetydiga motiv som i dikten, återfinner 
förf. bakom de juridiska och teologiska formuleringarna. På ett par ställen i 
avhandlingen påträffar man den amerikanske kritikern Kenneth Burke. Uppen
bart haf Lars Gustafsson lärt mycket av dennes outtröttligt kombinationsrika 
analys av retorik av allehanda art, inte minst religiös och politisk. Samtidigt har 
hans grundliga kunskaper och hans väl utvecklade smak för vad man kan kalla 
historisk rimlighet räddat honom från att glida över till det plan där analysen 
urartar till kåseri om vad som »låter sig sägas».

På ett försiktigt och på det hela lyckat sätt har Gustafsson demonstrerat den 
retoriska analysens berättigande på ett omfattande och intressant material. Hans 
bok har värde icke endast som instruktiv presentation av detta ofta mycket svår
tillgängliga material, utan också som en exemplifikation av nya och intressanta 
litteraturvetenskapliga grepp.

Leif Carlsson.

S tellan  A hlström : Strindbergs erövring av Paris. Strindberg och 
Frankrike 1884-1895. (Acta universitatis Stockholmiensis, 2.) Akad. avh. 
(Stockholms högskola.) Sthlm 1956.

Titeln på Stellan Ahlströms doktorsavhandling går tillbaka på ett uttryck av 
Strindberg själv eller hans omgivning och avgränsar ganska exakt undersökning
ens innehåll. Men undertiteln lyder: »Strindberg och Frankrike 1884-95» och där
med spänner onekligen förf. läsarens förväntningar högt. Strindberg och Frank
rike under dessa tolv år, från Parisbesöket på hösten 1884 fram till Infernokrisens 
begynnelse, den växelverkan som ligger i formuleringen och som Ahlström uppen
barligen avser: både Strindbergs intryck från Frankrike och hans inflytande där, 
det är ett omfattande ämne. Här är det huvudsakligen behandlat ur en enda 
aspekt, den litteraturpolitiska. I förordet förklarar Ahlström att tyngdpunkten 
icke ligger i den litterära analysen. På fakultetsopponentens fråga om det över
huvudtaget förekommer någon litterär analys i avhandlingen svarade responden- 
ten direkt nej.
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Boken handlar alltså om Strindbergs arbete på att slå igenom som författare 
och publicist i Paris och har också sin styrka i denna grundliga personhistoriska 
utredning, där förf. efter mångåriga och intensiva forskningar i franska källor 
kunnat ge en långt fylligare bild av Strindbergs verksamhet i Paris än vad tidi
gare forskare presterat. Om resultaten knappast ter sig uppseendeväckande, hör 
dock undersökningar av detta slag till dem som måste göras för att på ett mera 
nyanserat sätt redogöra för omständigheter som man förut skisserat eller haft 
på känn. I fråga om biografiska och historiska data är Ahlström kunnig, kring- 
synt, noggrann och beläst. I fråga om tolkningen av fakta, sammanfattningar och 
slutomdömen är avhandlingen bitvis diskutabel. Ahlström ger en mycket väldoku
menterad skildring av Strindbergs tio år långa förberedelser till »erövringen» 
av Paris, hans alltmer fördjupade kontakter med fransk kultur, hans machina- 
tioner med agenter och översättare, framför allt Georges Loiseau som förf. hann 
kontakta några år före hans död (1949) och vars minnen och arkiv han var den 
förste som vetenskapligt utnyttjade. '

Man får också en omsorgsfullt utförd, bitvis med effektfull dramatisk steg
ring formad skildring av »erövringen», som kulminerade i uppförandet av tre 
Strindbergsdramer på Paristeatrar. Den första var »Fröken Julie» på Antoines 
naturalistiska Théâtre-Libre i januari 1893. Antoine kallar den i sina memoarer 
en halv framgång, fastän publiken både skrattade och visslade och kritiken var 
fränt avvisande, enligt Paul Ginisty med den plausibla motiveringen att den 
brutala naturalismen inte var på modet längre: »nederlaget blev ohjälpligt». Men 
Strindberg skrev till Mörner: »Namnet är igenom.» Nästa föreställning var 
»Fordringsägare» på Lugné-Poes symbolistiska Théâtre de 1’CEuvre i juni 1894, 
uppförd tillsammans med en enaktare av Herman Bang och ett stycke av Henri 
Régnier inför en publik som under kvällen ställde till tumultartade uppträden 
men mottog Strindbergs pjäs med gripen tystnad och en stormande slutapplåd. 
Det blev också en avgjord kritikframgång. När sedan Strindberg i december samma 
år också fick »Fadren», visserligen med nerdämpad slutscen, uppförd på 1’GEuvre 
tio gånger i sträck, inför en entusiastisk premiärpublik och mottagen av en delad 
men till hälften mycket uppskattande kritikerkår — Camille Mauclair talade om 
den första definitiva nordiska teaterframgången i Paris — kunde han med skäl 
känna sig som erövrare. Dock bara för en kort tid. I januari 1895 publicerade 
han sin essay »Om kvinnans underlägsenhet» i Revue Blanche, gav ut »Le plai
doyer d’un fou» och blev framåt våren mycket omskriven och omtalad — det ger 
Ahlström goda belägg för. Men i januari togs Strindberg också in på Saint Louis- 
sjukhuset för en hudsjukdom och förstörda nerver, hans ekonomi var undergrävd 
och Infernopsykoserna hade tagit sin början. Samtidigt gick intresset för den 
nordiska litteraturen tillbaka i Paris — av skandinaviska författare var det 
praktiskt taget bara Ibsen som befäste sin ställning.

*

Den i periodens litteraturhistoria obevandrade får emellertid knappast någon 
helt riktig bild av det skandinaviska inflytandet i Paris genom Ahlströms av
handling. I sin framställning av den strindbergska »erövringens» resultat mäter 
han i hög grad enbart kvantitativt. Boken är fylld av utförliga citat från mer 
eller mindre kända koryféer i Parispressen som yttrat sig om Strindbergspremiä- 
rerna eller den nordiske barbarens tokiga uttalanden i kvinnofrågan. Mycket av 
detta hade lämpligen kunnat redovisas i noter eller genom sammanfattande refe
rat. Utförligheten på dessa punkter förleder stundom både författaren och läsaren 
att betänkligt överskatta djupet och vidden av Strindbergs inflytande i Frankrike. 
En skribent karakteriserade Fordringsägarepremiären som »den nordiska drama
tikens Hernaniafton». Ahlström tar fasta på det onekligen effektfulla uttrycket 
och använder det som en sorts ledmotiv. Men termen är försåtlig. Föreställningen 
var i likhet med den verkliga Hernanikvällen delvis tumultuarisk, men i olikhet
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med den medförde ju »Créanciers» på l’Œuvre ingalunda något genombrott för 
en ny riktning. Strindbergspremiärerna var isolerade företeelser, medan Ibsen 
sakta och säkert arbetade sig fram på den franska scenen och redan 1893 — som 
Ahlström också nämner — kunde räkna ett antal franska lärjungar.

Förklaringen är närmast den att Strindberg vara för sent ute. Det underströks 
med skärpa vid hans död av Lucien Maury i ett anförande som Walter A. Berend- 
sohn citerar i sin utmärkta lilla uppsats om Strindberg och Frankrike i »Strind- 
bergsproblem» :

»En France, où son nom était connu de tous les lettrés, ses livres n’ont été 
lus jusqu’ici que par une élite assez peu nombreuse de curieux: on peut attribuer 
sans doute ce demi-succès au fait que les œuvres naturalistes de Strindberg parurent 
chez nous à une époque où déjà nous étions las du naturalisme. Quelques représen
tations au Théâtre-Libre ou à l’Œuvre enracinèrent chez nous un préjugé qui 
servit mal au gloire du poète suédois . . .»

Förhållandet lär inte ha ändrats väsentligen sen dess — som dramatiker eller 
som diktare överhuvudtaget har Strindberg inte slagit igenom i Frankrike och 
hans inflytande på fransk litteratur är obetydligt. Uttalanden av franska för
fattare i Strindbergssällskapets jubileumsnummer 1949 bekräftar tyvärr detta, 
artiga formuleringar av Gide och Schlumberger till trots: »La jeunesse de France, 
qui aime Jean-Jacques, qui lit Vallès, ignore encore Strindberg», förklarade Roger 
Martin du Gard.

*

Som nämnt underströk Ahlström vid disputationen ytterligare sin förklaring i 
förordet att avhandlingens tyngdpunkt inte ligger i den litterära analysen och 
att förhållandet till franska författare måste behandlas knapphändigt. Emellertid 
är det givet att hithörande problem i en Strindbergsavhandling inte helt kan 
undvikas. I själva verket går författaren också in på så pass svåra problem som 
Strindbergs förhållande till Zola och berör indirekt viktiga estetiska frågor i 
samband med Strindbergs försök att själv eller genom översättare presentera 
sina verk för fransk publik.

Behandlingen av hur Strindberg reagerade på Zola belyser några svagheter i 
Ahlströms avhandling: den ofta oklara, splittrade dispositionen, svår att följa 
också därför att rubrikerna ofta inte täcker avsnitten ordentligt, och författarens 
obenägenhet att söka ge en klar och övertygande sammanfattning av ett problem
komplex. Ahlström följer Strindbergs kontakter med Zola med en sorts mosaik- 
psykologisk metod som inte ger plats för en helhetsbild. Svängningar på ytan i 
Strindbergs uppskattning av den franske mästaren noteras med påtagliga över
drifter: »Men vid närmare eftertanke greps den av sitt kvinnohat alltmer besatte 
diktaren av ett verkligt raseri mot Zola . . .  och i det strukna företalet till Giftas II 
vädrar Strindberg sin indignation» heter det (s. 57). Det åsyftade yttrandet från 
1886 vittnar om kritik men sannerligen inte om indignation och det är lätt att 
från samma eller följande år finna mycket positiva uttalanden, t. ex. i företalet 
till »Tjänstekvinnans son» 1886: »Jag anser fortfarande Zola vara mästaren i 
samtidens Europa, men tror att han överskattat miljöns inflytande stundom.»

Längre fram urgerar författaren Nietzsches inflytande på Strindberg dithän 
att den senare »momentant avsvor sig Zola efter läsandet av Nietzsche», nämligen 
i det kända uttalandet i ett brev dec. 1888: »Zolaismen med naturmålningen och 
scensättningen synes gå ut sitt böljeslag. Undra därför icke att jag ej vill vara 
i trossen när jag är van vid téten.» Men när Strindberg i mars 1889 i »Om mo
dernt drama och modern teater» framhåller Zolas »grandiosa konst», kommen
terar Ahlström: »Mycket av sin forna värme för Zola har Strindberg nu emeller
tid hunnit återvinna» (s. 118) ! Sä korta pendelslag är det ju knappast skäl att 
inregistrera. Det är vattringar på ytan som ingenting säger om det verkliga för
hållandet, Strindbergs djupa, varaktiga beundran för den franske diktaren som 
han vid mitten av 80-talet hyllar varmt, som han 1894 kallar »tidevarvets diktare
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och mästaren» och oin vilken det ännu i Blå böckerna heter: »Jag har läst under 
loppet av 30 år alla hans romaner, läst om flera av dem, flera gånger . . .  Han var 
en visionär, ett ’skrivande medium’, ett komplex av forskare, tänkare och artist. 
Han var tidevarvets diktare, det kommer vi aldrig ifrån.»

Visserligen bör man nog med grova nypor salt ta Strindbergs uppgifter om att 
han läst Zola till den milda grad grundligt — »en mängd biografier över den 
mannen» upplyser Blå böckerna dessutom. Han har påstått liknande om Balzac 
och det låter sig knappast riktigt förena med den föreställning man gör sig om 
Strindbergs nervöst otåliga kunskapstillägnelse. Ändock: den djupa och orubb
liga beundran är omisskännlig och den måste framhävas när man skisserar för
hållandet Strindberg—Zola.

*

Till sist frågan om Strindbergs förmåga att uttrycka sig på franska i tal och 
skrift och hur han presenterade sina verk för fransk publik. Detta hör till huvud
punkterna i avhandlingen och Ahlström har mycket nytt att berätta om det, fram
förallt om affärer med översättare och »revisorer» i Paris. Men någon riktigt klar 
bild av Strindbergs franska kunskaper tycker jag inte att avhandlingen ger. 
Kanske beror det på att de många uttalandena om Strindbergs franska är så 
motstridiga. Kanske beror det också på författarens obenägenhet att dra några 
slutsatser av det disparata materialet. 1884 berömde Hjalmar Branting förbluffad 
vännens franska: »ordvändningar som ej finns i lexika». Nietzsche prisade frans
kan i »Fadren» 1888 som »utomordentlig» — dramat var enligt Strindberg själv 
översatt av författaren fastän reviderat av en »Pariserliterat». Själv var Strind
berg märkligt osäker i värderingen av sin egen förmåga att skriva franska — 
hans uttalanden under alla dessa år pendlar mellan skryt och förlägna ursäkter.

På denna väg enbart kan man tydligen inte komma fram till en rättvis upp
skattning av Strindbergs språkkunskaper. Ahlström borde ha kompletterat fram
ställningen med hänvisning till andra källor. Berendsohn drar fram några intres
santa uttalanden i sin förut nämnda uppsats: professor Erik Staaff skrev om 
»Le plaidoyer d’un fou» att Strindbergs franska vittnade om förvånande kun
skaper i språket och särskilt om ett påfallande rikt ordförråd, men att den också 
gav intryck av att vara »nära bunden vid svensk tankegång, ja, ofta av att utgöra 
direkt översättning från svenskan». När »Ett drömspel» utgavs i Strindbergs 
egen översättning 1924 fann sig utgivaren föranlåten att be om ursäkt för »les 
maladresses, l’incohérence sauvage du texte de l’auteur». Det är onekligen omdö
men som kompletterar bilden. Men mån kan komma längre om man anlitar inte 
bara en filolog eller en fransman utan en fackman som är på en gång filolog och 
fransman.

Maurice Gravier, professor vid Sorbonne, gjorde för några år sedan en sådan 
undersökning, tyvärr på ett mycket begränsat material. Studien är dock av stort 
intresse i detta sammanhang och borde under alla omständigheter ha refererats i 
avhandlingen. Uppsatsen heter Strindberg traducteur de lui-même och står i fest
skriften till professor Karl Michaelsson 1952. Gravier, som också hann träffa 
Georges Loiseau strax före dennes bortgång, fick låna den handskrivna översätt
ning av »Fordringsägare», »Créanciers», som Strindberg utfört och skänkt till 
Loiseau. Gravier undersökte språket i dramat och ger bl. a. följande karakteristik 
av Strindbergs franska vid denna tid: Strindberg disponerade uppenbarligen 
över ett vidsträckt ordförråd och använde det med stor säkerhet. Sällan gjorde 
han fel som fantaisie i st. f . imagination, men han talar om soldats baignants — 
en närmast obegriplig översättning av »badande soldater» — och handskas gan
ska tafatt med verbformerna passé simple och imparfait etc. Han kan inte heller 
skilja säkert mellan en och y, skriver Gravier — han placerar dem osäkert, men, 
heter det artigt: »il faut être bien accoutumé aux finesses de notre langue pour 
en faire usage correctement» ! Nå — en och y får nog en nutida svensk student



164 Recensioner

abiturient beräknas kunna behärska någotsånär. Gravier förklarar till slut att 
det säkert finns andra outgivna franska manuskript av Strindberg i Paris och 
menar tydligen att en bredare undersökning skulle kunna ge intressanta resultat.

Viktigt är att Gravier i samband med granskningen av Strindbergs franska lan- 
cerar en uppseendeväckande teori rörande översättningen av »Fordringsägare», 
som Ahlström onekligen borde ha tagit ställning till. Enligt Ahlström var den 
»Créanciers» som presenterades för Parispubliken en av Loiseau verkställd revi
sion av Strindbergs egen franska text, alltså det manuskript som Strindberg 
skänkte Loiseau. Men Gravier gjorde en jämförelse mellan manuskriptet och 
Loiseaus översättning, som också utgavs i bokform, och fann då bl. a. följande:
1. Loiseaus text innehåller rader som finns i den svenska och i den tyska ver
sionen (Loiseau kunde inte svenska) men inte i Strindbergs franska manuskript;
2. Loiseau stavar genomgående Thekla, vilket den tyska texten har men varken 
den svenska eller — vilket framgår av Ahlströms avhandling — Strindbergs brev 
till Loiseau: där står Tekla; 3. I den svenska och den tyska upplagan samt i 
Loiseaus version kallas »Fordringsägare» för »tragikomedi», medan Strindbergs 
franska manuskript har ordet »tragédie» som underrubrik.

Gravier skulle av detta ha dragit den självklara slutsatsen att Loiseau icke, som 
Ahlström menar, »reviderat» Strindbergs egen översättning, utan översatt dramat 
från den tyska upplagan. Emellertid fann granskaren också en del fall där 
Loiseaus bok och Strindbergs franska manus överensstämde, medan den tyska 
versionen företer avvikelser. Sålunda nämner den svenska »Fordringsägare» de 
historiska kvinnonamnen heliga Cecilia, Maria Stuart, Karin Månsdotter och 
Ebba Brahe (S. S. sid. 244), likaså den tyska, medan Loiseau har: »Sainte Cécile, 
Marie Stuart, Charlotte Corday», i full överensstämmelse med Strindbergs franska 
manus.

Gravier frågade Loiseau och av dennes svar framgick att »Loiseau avait large
ment fait usage de cette traduction française et qu’il avait surtout ’révisé’ le texte 
français de Strindberg, agissant pour Créanciers comme plus tard pour le Plai
doyer d’un Fou». Det är alltså samma besked som Loiseau gett Ahlström — vilket 
icke hindrar att den franska tryckta upplagan av »Créanciers» uttryckligen anges 
som en »traduction», »Le plaidoyer d’un fou» däremot som en »revision française» 
(Berendsohn a. a. 224 f.).

Gravier ställde sig tydligen skeptisk och frågade också madame Loiseau efter 
mannens död. Enligt hennes bestämda mening hade Loiseau översatt »Fordrings
ägare» från tyskan, det hade han sagt henne vid flera tillfällen. Hon trodde sig 
också minnas att Strindberg skänkt Loiseau manuskriptet till sin egen översätt
ning först sedan Loiseau fullbordat sin tolkning från den tyska förlagan — detta 
som en tacksamhetsgåva för Loiseaus värdefulla bistånd under publiceringsaffä- 
rerna 1894. Allt tyder på att Gravier har rätt: översättningen är gjord från den 
tyska förlagan men på ett senare stadium har Loiseau, förmodligen muntligen 
eller genom brev från Strindberg, fått anvisning om vissa korrigeringar. Teorin 
är med andra ord av största intresse, så mycket mer som den givetvis kan ut
sträckas också till andra Strindbergsdramer och alltså kastar nytt ljus över 
Strindbergs verksamhet som författare på franska.

Bristerna i analys och helhetsbild i Stellan Ahlströms avhandling får emellertid 
inte undanskymma bokens stora förtjänster. Till kännedomen om Strindbergs 
biografi ger den viktiga bidrag, likaså rörande de fransk-nordiska kulturförbin
delserna under 1800-talets sista decennier, eftersom också andra skandinaver — 
Ibsen, Björnson, Bang, Ola Hansson o. a. — dras in i sammanhanget. Fängslande 
och intressant är vidare Ahlströms utförliga redogörelse för den franska kultur
opinionen och dess markanta splittring, dess tendenser till främlingshat o. dyl. 
inför den »nordiska» anstormningen — ordet nordisk fick f. ö. täcka både rys
sarna, Maeterlinck och andra från mera nordliga breddgrader stammande för
fattare.

Och när man läser denna på precisa fakta utomordentligt rika bok, ertappar
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inan sig kanske med en önskan: att ett motsvarande arbete om Strindberg och 
Tyskland bleve skrivet — och en misstanke: att en sådan undersökning i grunden 
skulle ge ännu mer till belysning av Strindbergs europeiska ryktbarhet. Det kan 
inte bestridas att Strindbergs parisiska framgångar var av hastigt uppblossande 
och lika hastigt falnande lyskraft. Han erövrade inte Paris men arbetade länge 
och intensivt på en celebritet som tyvärr blev efemär. I Tyskland blev Strindberg, 
ironiskt nog, just under de här åren en klassiker och har så förblivit. Ironiskt 
nog, ty Ahlström har med full evidens bevisat att Strindberg älskade Frankrike, 
fransk kultur, franskt språk under hela sitt liv, medan han — trots anfäktelser 
av nietzscheanism och preussarvirilitet, trots all uppskattning och hjälp från 
tyska beundrare — bevarade en hälsosam misstro gentemot de tvetydiga yttring
arna av den tyska anden.

Hans Levander.

K nu t  A h n l u n d : Henrik Pontoppidan. Fem huvudlinjer i författarska
pet. Akad. avh., Sthlm 1956.

Knut Ahnlund ger en helhetsbild av ett av den moderna danska litteraturens 
mäktigaste författarskap, Henrik Pontoppidans. I fem kapitel, som spänner över 
hela produktionen, följer han de viktigaste motiven utom det mer inskränkt sam
hällskritiska. Arv och öde är avhandlingens centrala kapitel. Som utgångspunkt 
väljer Ahnlund Pontoppidans individualism, hans obönhörliga krav på personlig
hetens fria växt och utveckling. Detta krav tar sig uttryck i den från andra 1800- 
talsförfattare välkända känslan av hemlöshet och fredlöshet i tillvaron: hans hjäl
tar tillhör i uppror och utstötthet Kains släkte. Deras kamp för att nå en för
soning med livet har A. med stor skicklighet frilagt ur de breda, episkt frodiga 
romanerna Det forjasttede Land, Lykke-Per och De D0des Rige. Denna person- 
lighetsproblematik ses i ljuset av Pontoppidans tragiska upplevelse av karak
tärens splittring, en känsla som ej sällan följde det moderna genombrottets män
niskouppfattning i spåren. P. kretsar med desperat ihärdighet kring den ra
dikala individualismens dilemma, kring svårigheten att tillfredsställa både kra
vet på individuell frihet och behovet av mänsklig gemenskap. För skiftning
arna i denna aldrig avslutade debatt har A. ett känsligt sinne; han är in
tensivt och levande engagerad. Men han stannar icke vid den skönlitterära 
gestaltningen av dessa problem utan tränger oförskräckt vidare till »den dolda 
eld» inom diktaren själv, som enligt denne var en ovillkorlig förutsättning för 
allt äkta konstskapande, även för hans eget. A. löser sin uppgift på ett im
ponerande sätt. I den varsamma men ändå gripande bilden av Lykke-Pers ut
veckling efter brytningen med Jakobe, om vilken man har haft skiftande me
ningar, ger han utomordentliga prov på finkänslighet och psykologisk fantasi. 
Icke mindre fängslande är hans analys av ödestron i det stora symfoniskt kom
ponerade verket De D0des Rige. Så djupt har icke någon forskare hittills trängt 
in i P:s personlighet, och man har svårt att tro annat än att dessa tolkningar i 
stort sett är definitiva.

A. visar på ett övertygande sätt, hur P. åter och åter tvingas till självuppgö
relse och hur dessa självuppgörelser icke blott är verkens livsnerv, som skapar 
deras mänskliga rikedom och ofta även bestämmer deras konstnärliga form, utan 
även är den yttersta förutsättningen för hans skoningslösa kritik av allt halv
hjärtat och oäkta i religion och samhällsliv. Med denna etiska kritik, som sträcker 
sig mot det absoluta, förenar P. religiös sensibilitet. Han söker en förankring för 
denna religiositet och pressas då till en ständig omprövning av den från tradi
tionen övertagna kristendomen, en prövning som alltid ändar i förkastelse men 
också i förväntan. Framtiden skall kanske ge en ny form av religiositet, i vilken 
hans religiösa känsla — ännu utan hemortsrätt — skall finna en fristad.

I kapitlet Arv och öde söker A. förutsättningen till hans kamp i en stark fixe


