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154 Övriga recensioner

och att de två andra pjäserna, Tribadernas natt och Från 
regnormarnas liv rymmer motbilder till, eller i vaije fall 
kompletteringar av, den mörka bild av kärleken som Till 
Fedra ger. Man kan tänka på det nästan ordlösa samför
stånd som uppstår mellan Strindberg och Marie David 
mot slutet av tribadpjäsen eller på H. C. Andersens ko
miska, kanske groteska, men ändå så vackra dröm om 
kärleken som ett stilla och klokt samtal vid aftonlampan.

Bredsdorff renodlar alltså, men egentligen spelar inte 
det så stor roll. Generaliseringar ligger i den här bokty
pens natur. Viktigare är att undersökningen är till stor 
glädje; den är rolig, den är provokativ och den är befrian
de osvensk såväl genom sitt ämne som genom sin förfat
tares sinne för poänger och formuleringar. Dessutom har 
förmodligen Bredsdorff alldeles rätt i sin analys av den 
funktion den sexuella passionen tilldelats i det borgerliga 
samhället.

Jan Stenkvist

Richard B. Sewall: The Vision o f Tragedy. Yale Universi
ty Press. New Haven and London 1980.

Den säkert medvetet dunkla titeln till Sewalls studie an
tyder att författarens intressen riktas dels mot tragedin 
som konstform, dels mot ett visst sätt att uppfatta tillva
ron. Den »tragiska visionen» låter sig svårligen formule
ras i ord, eftersom den snarare är en osystematisk anhop
ning av känslor, stämningar och intuitiva insikter än en 
sammanhängande doktrin. Eftersom Sewall samtidigt av
stått från att precisera innebörden av begreppet »tragedi» 
och dramaanalysens traditionella termer, utan hellre talar 
om en induktiv rörelse i sin framställning -  »meanings 
accrete as the terms reappear in the advancing chapters» 
(s. ix) -  säger det sig självt att hans slutsatser och iaktta
gelser många gånger blir såväl svårfångade som av osäker 
räckvidd. (Det bör dock noteras att han i notapparaten 
ofta drar klarare distinktioner och för mer stringenta reso
nemang än i den löpande texten.) Betecknande nog publi
cerades inledningskapitlet -  »The Vision of Tragedy» -  
först i The Review o f Metaphysics.

Avhandlingens syfte är tvåfaldigt. Å ena sidan vill 
Sewall framhäva enheten och vitaliteten i visionen från 
»Jobs bok» till våra dagar, å den andra vill han peka på 
variationer inom densamma. Texten är därför uppspaltad 
dels i svepande översikter, dels i analyser av isolerade 
verk. »Kung Oidipus», Marlowes »Doctor Faustus» och 
Shakespeares »King Lear» får representera utvecklingen 
fram till 1800-talet, medan prosa av Hawthorne, Melville, 
Dostojevskij och Faulkner diskuterades i studiens senare 
hälft i dess första upplaga 1959. Den nya, utvidgade utgå
van innehåller därtill två nyskrivna kapitel, vilka enligt 
författarens mening anknyter till de inledande avsnitten. 
Kafkas »Processen» och O’Neills »Long Day’s Journey 
into Night» koncentreras nämligen, liksom »Jobs bok» 
och de grekiska tragödernas verk, kring frågor om indivi
dens skuld respektive släktförbannelsen.

De få konkreta uppgifter Sewall ändå ger om den tra
giska visionens natur understryker att den utgör en kon
frontation med den existentiella frågan »Vad innebär det 
att finnas till? Vad är människans natur och öde?». -

Individen varseblir demoniska krafter inom och utanför 
det egna jaget, ställs inför förtvivlans och dödens ofrån
komliga fakta, men slår sig inte till ro, vare sig i en 
kvietistisk hållning eller i en dogmatism av optimistisk 
eller pessimistisk art, utan tar i stället upp kampen mot 
ödet och tillvaron, och ställer dessa till ansvar för oför
skyllt lidande. Job nöjer sig ej likt Predikaren med en 
passiv, lyrisk klagosång, utan går till motangrepp, även 
om det sker blott verbalt. Tragedin innehåller av denna 
anledning mer av upphovsmannens personliga engage
mang än andra dramatiska former. Den blomstrar också 
under perioder då ett relativt stabilt normsystem, religiöst 
eller filosofiskt, inte längre förmår tillfredsställa och om
sluta individens erfarenheter, varvid de centrala livsfrå
gorna åter upplevs som brännande och ofrånkomliga.

Med »Jobs bok» och »Kung Oidipus» som prototyper 
för två släktled inom tragedikategorin -  ett alienationens, 
skuldens och övergivenhetens eskatologiska drama, och 
en mindre visionär tradition som hellre sysslar med tillva
ron sådan den är, än sådan den borde vara -  anser sig 
Sewall kunna vaska fram tre »konstanter» för tragedin: 
den skall syssla med yttre eller inre destruktiva krafter; 
den skall samtidigt understryka individens möjligheter att 
gå utöver sina begränsningar i en frivilligt vald handling, 
på en gång rättfärdig och skuldbelastad, god och ond, och 
därigenom nå kunskap genom lidande; detta psykiska li
dande leder till en omgruppering av etablerade värdering
ar och uppkomsten av nya, vilka gör plågan mindre me
ningslös eftersom den öppnat vägen mot vidare insikter i 
existensen.

Karakteriseringen är som synes både floskulös och vag. 
Sewall upplyser inte heller om huruvida de tre anförda 
»konstanterna» skall räknas som tillräckliga eller ej.

I och med kristendomens seger över konkurrerande 
dogmer blev tragedin en omöjlighet. »Kristen tragedi» är 
ett självmotsägande begrepp, menar författaren, eftersom 
det onda enligt läran en gång i tidernas fullbordan oåter
kalleligen är dömt till undergång. Lidandet ger dessutom 
inte längre kunskap, utan leder i första hand till identifika
tion med det gudomliga, och kampen mot ödets och tillva
rons dunkla makter avlöses av uppmaningen att acceptera 
dem i förlitan på en kommande belöning. Detta till trots 
öppnade den kristna föreställningsvärlden givetvis nya 
möjligheter för diktningen, kanske främst genom den vikt 
som här fästes vid syndamedvetande och ånger, och det 
oblidkeliga kravet på hängivelse i tron. Med renässansens 
humanism och inriktning på detta liv kunde dessa av 
kristendomen betonade psykologiska och etiska realiteter 
äntligen gestaltas med full kraft i ett drama. Titelfiguren i 
Marlowes »Doctor Faustus» slits mellan upplevelsen av 
sin egen storhet och självtillräcklighet och den medeltida 
ortodoxins krav på underkastelse och uppgivenhet, ett 
dilemma som i all sin vånda var typiskt för tidevarvet. 
Denna orientering mot inre själsliga förlopp var kristendo
mens bidrag till tragedins utveckling.

Under de följande århundradena förytligades visionen. 
Sewall utpekar det empiristiska vetenskapsidealet, teolo
gisk deism och den framväxande medelklassekonomin 
som orsaker till, och etapper på vägen mot upplysningens 
lyckorike, där moraliska konflikter av lika livsavgörande 
som dunkel innebörd saknade hemortsrätt. Om man är 
förvissad om att människan är god i sig, och att eventuella 
missförhållanden lätt kan undanröjas genom sociala för
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ändringar, finns inte längre någon plats för det existentiellt 
onda, eller för individens upplevelser av att befinna sig i 
en ohållbar situation. (Att beskrivningen också är avsedd 
att täcka romantikens skede förvånar, men Sewall tillhör 
nu en gång inte de skribenter som är noga med distinktio
ner, och man får förmoda att hans outtalade definition av 
epoken utesluter författare som Hoffmann, Hugo och alla 
bärare av den s.k. »svarta romantiken».)

Visionen återuppstår emellertid på ny botten i USA och 
Ryssland under 1800-talet, men nu i romanens form. 
Sewall betonar de ogynnsamma villkor som rådde i USA, 
där man saknade såväl en tragisk teaterform som en med 
den tragiska traditionen förtrogen publik, men han an
stränger sig inte att ge någon förklaring till varför visionen 
ändå kunde bryta fram i litterär produktivitet just vid 
denna tidpunkt och i dessa miljöer. Den transcendentala 
rörelsen kring Emerson borde, tycker man, ha utgjort ett 
lika stort hinder för Hawthornes och Melvilles mörka 
diktning, som romantiken påstås ha varit i Europa.

Den tragiska protagonistens fångenskap i en valsitua
tion där samtliga handlingsalternativ ter sig såväl riktiga 
som förbjudna illustreras med en hänvisning till Hester 
Prynne i Hawthornes »The Scarlet Letter». Hon vacklar 
mellan att å ena sidan ge sig hän åt, å den andra fördöma 
en enligt det religiösa arvet och omvärlden, men inte 
hennes eget hjärta, otillåten kärlek. Först Dostojevskij 
skapar en ny hjältetyp. För denne är frågan inte längre 
vilka värden som skall eftersträvas, utan om det överhu
vudtaget finns några värden att förlita sig på. Upplösning
en av samtliga auktoriteter leder till förvirring och vilsen
het i stort som smått, och den enda utvägen är att bryta 
upp ur viljeförlamning och apati genom att följa den egna 
naturen, lita till den anarkistiska friheten och de insikter 
den kan föra fram mot. Genom Marx och Freud har 
emellertid människans frihet reducerats till nollpunkten, 
och med ansvaret har också skulden och tragedin blivit 
omöjliga, menar Sewall. Försöken att ändå illustrera den
na utveckling, och ge röst och form åt upplevelsen, kallas 
»a gesture toward tragedy» (s. 129), där författaren själv 
blir den tragiske hjälten. Våra dagars litteratur visar patos 
och förtvivlan inför tidens onda, men den gestaltar inte de 
insikter och riktlinjer för framtida handlande som krävs 
för att man skall vara berättigad att tala om en tragedi för 
1900-talet.

Det värdefulla i Sewalls studie ligger främst i de enskil
da textanalyserna, även om de inte är invändningsfria. 
Ibland dominerar parafraser och referat, i andra fall 
tränger sig biografiska uppgifter in i framställningen utan 
att tillföra denna något av intresse ( 0 ’Neill-avsnittet). I 
andra kapitel åter står tolkningen av temata, bildspråk och 
motiv i centrum. Väsentligare är att det aldrig blir riktigt 
klart varför Melvilles och Faulkners romaner är represen
tanter för den tragiska visionen, eftersom i bästa fall 
endast de två första av de tre ovan nämnda »konstan
terna» kan sägas föreligga i deras verk.

Tolkningarna kan läsas med utbyte utan sidoblickar på 
det övergripande temat om tragedins »natur», från vilket 
författaren f. ö. ofta avlägsnar sig i sin diskussion. Sewalls 
syn på »det tragiska», svagt artikulerad som den är, fram
står i sin tur också den som något av en vision, och bör 
lämpligen bedömas därefter.

Pär Hellström

Gustaf Fredén: Östan om solen, nordan om jorden. Nor
stedt, Sthlm 1982.
Efter sitt imponerande arbete om folkvisan, Dans och lek 
och fagra ord (1976), har Gustaf Fredén skrivit en pen
dang om folksagan, Östan om solen, nordan om jorden. 
Den bär den anspråkslösa undertiteln Randanteckningar 
till folksagans historia men är i själva verket en skarpsin
nig prövning av ett väldigt material av den sort som få 
svenska forskare behärskar.

Inledningsvis berör Fredén den dubbelmoral som rått 
inom den litterära världen när det gäller sagorna. Författa
re och lärde behandlade dem längde som »en kulturell 
undervegetation, för att inte säga ett ogräs» samtidigt som 
man friskt lånade från den muntliga traditionens bärare. 
Något av detta synsätt gäller alltjämt: i vaije fall är forsk
ningen kring sagan satt på undantag inom litteraturveten
skapen medan sagan själv kanske är den mest produktiva 
strukturen inom prosalitteraturen.

Romantiken medförde visserligen en upp värdering av 
sagan som genre i samma mån som man böljade intressera 
sig för »folksjäl» och mytologi. Bröderna Grimm såg sa
gorna som rester från en urtida indoeuropeisk gudasaga. 
Ännu var det alltså inte fråga om att betrakta sagorna som 
litteratur. Folkloristerna tog hand om sagoforskningen 
och intressecentrum kom att ligga på teorier och spekula
tioner kring sagornas spridning och uppkomst.

Vid sekelskiftet framträdde den s.k. finska skolan, 
Karle Krohn och Antti Aarne, som gjorde en bestående 
insats genom att registrera folksagans rekvisita av motiv. 
De hävdade att sagorna inte kunde följas längre tillbaka än 
till medeltiden. Det mytologiska betraktelsesättet blev 
därmed ointressant, men har fått en renässans, inte minst i 
våra dagar genom det nyväckta intresset för myter och 
arketyper. Fredén själv är benägen att se vissa sagor som 
återspeglingar av uråldriga fruktbarhetsmyter och riter 
men han är också djärv nog att någon gång vända på 
synsättet: en saga kan tänkas skapa myter.

Den inledande översikten över sagoforskningen i Fre- 
déns bok är kortfattad. Ändå blir man häpen över att inte 
Vladimir Propp ens nämns vid namn. Hans banbrytande 
studier över den ryska folksagans morfologi har ju verkli
gen brutit väg för ett nytt litteraturvetenskapligt intresse 
för genren. Dessutom kommer Fredéns metod att studera 
element och tematik i sagorna ibland ganska nära Propps 
systematisering av sagornas funktioner.

Med något avståndstagande -  som jag uppfattar det -  
nämner Fredén däremot barnpsykologen Bruno Bettel- 
heims bok The Uses o f Enchantment. The Meaning and 
Importance o f Fairy Tales (1975). Bettelheim är främst 
inriktad på studiet av de mentala processer som han me
nar att sagomönstren avslöjar. Hans syfte är att hävda 
sagornas terapeutiska funktion: de hjälper oss att lösa 
våra psykologiska problem och blir särskilt viktiga för 
barn som behöver bearbeta sina omedvetna konflikter. 
Lite syrligt konstaterar Fredén att Bettelheims ståndpunkt 
i själva verket kommer nära Perraults tes i slutet på 1600- 
talet att sagor är bra för barn på grund av de moraliska 
lärdomar de meddelar.

Fredén är inte intresserad av sagorna som uttryck för 
livsattityder eller arketyper. Hans bok tar sikte på sagor
nas utbredning, framför allt i västerlandet, och är grundad 
på ett jämförande studium av tematiken i vissa sagor. 
Trogen sin bakgrund i Anton Blancks komparatistiska


