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in the Neo-Platonic sense -  bursts forth and its link to the 
realm of redeemed life is thereby revealed.»

När Lukåcs sadlade om som filosof, rörde sig Benjamin 
ännu i sin uppsats Über das Programm der kommenden 
Philosophie (1918) inom den traditionella filosofins råmär
ken; bara i avslutningens språkfilosofiska reflexioner slår 
han in på nya vägar, konstaterar Wolin. Sina språkfiloso
fiska betraktelser hade Benjamin emellertid redan inlett 
med en viktig uppsats 1916, förankrad i den kabbalistiska 
åskådningen om språket som verklighetens gudomliga 
substans. »For the Kabbalists the texts which revealed 
the most immediate contact with the word of God were 
those of Scripture. In Benjamin’s quasi-secularized rein
terpretation of this doctrine, not scripture alone, but also 
literary works o f art, are legitimate objects of the exegeti- 
cal quest for the key to redemption.» Wolin som i anslut
ning till Scholem ser Benjamin både som metafysiker, 
kritiker och vetenskapsman, delar också den förres upp
fattning att historiefilosofi för Walter Benjamin blir 
Heilsgeschichte, frälsningshistoria. Benjamin var en guds- 
sökare liksom en lycksökare i en hög bemärkelse av det 
senare ordet. »The more happiness seemingly withdrew 
from immediate reach, the more fervently he renewed his 
quest.» »For only theology -  the idea of God -  could 
provide a sure, untainted basis for the idea of totality, 
precisely insofar as its perspective is transcendent and 
external in relation to the fragmentation of this -  worldly 
existence.»

Horace Engdahl och Arne Melberg som till skillnad från 
Wolin hunnit ta del av Passageverket i Tiedemanns mön
stergilla edition, framhåller just i en DN-artikel, »Bringa 
historien att upplösa människans mål» (11/6 1983), att 
Passageverkets pessimism paradoxalt nog utstrålar en in
tensiv förväntan. »Som det står skrivet på en lapp i kon
volutet K (Drömstad och drömhus, framtidsdrömmar, an- 
tropologisk nihilism, Jung): ’Det kommande uppvaknan
det står som grekernas trähus i drömmens Troja.’»

Vänstervågens Benjaminrenässans på 1960-talet avsåg 
ju att rehabilitera den »materialistiske» Benjamin. Ri
chard Wolin som alltså också i sitt arbete täcker dennes 
senare skede och härvid f. ö. anlägger intressanta aspekter 
på Adomo-Benjamindispyten, har som jag låtit förstå sitt 
hjärta hos den metafysiske Benjamin. Han refererar till en 
amerikansk socialhistoriker, Paul Piccone, som i Telos 
(Winter 1981) ställt frågan: »Why did the Left Collapse?» 
och såsom ett motbud deklarerat: »it is necessary to 
return preliminary to the vision of Lukåcs of The Soul and 
the Forms, the Gramsci of La Cittå Futura, or the Bloch 
of The Spirit o f  Utopia . . .  [as] a broad existentialist 
critique of the Enlightenment and of bourgeois civilisa
tion.» Det finns alla skäl att också inkludera Benjamin i 
detta sammanhang, tillägger Wolin.

Att han har som ett huvudsyfte just att aktualisera 
Benjamin, framhåller Wolin i förordet och förvisso gör 
han det på en närmast nykonservativ linje i sina resone
mang om relevansen för vår tid av den spekulativa filoso
fin hos Bloch, Lukåcs och Benjamin. »For Lukåcs, Bloch 
und Benjamin, the owl of Minerva spreads it wings not at 
the twilight hour but at the initial glimmer of the dawn», 
förklarar Wolin med en parafras på ett par rader i ett 
berömt företal av Hegel. I Die Theorie des Romans 
(1916), som var det av Lukåcs förmarxistiska verk som 
mest fängslade Benjamin, heter det om romanen att den är
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utgör en epik som lämpar sig för en värld som har blivit 
övergiven av Gud. Konstnärerna och formgivarna skapar 
en ny totalitet. »He is the one who bestows order upon 
chaos by virtue of the regenerative powers of aesthetic 
form.» Men Benjamin sträcker sig bortom den estetiska 
kulturen, betonar Wolin. »For Benjamin the possibility of 
restoring harmony and order to the world, the possibility 
of redemption , rests with the redeemer or Messiah. [. . . ]  
The artist who thought it possible to bring about this end 
through purely aesthetic means would be guilty of hy
bris.»

Ulf Wittrock

Louise Ekelund: Rabbe Enckell, lyriker av den svåra 
skolan. Studier i diktningen 1935-1946. (Skrifter utgivna 
av Svenska litteratursällskapet i Finland, 507.) Helsing
fors 1982.

I doktorsavhandlingen Rabbe Enckell. Modernism och 
klassicism under tjugotal och trettiotal (1974) behandlade 
Louise Ekelund framför allt diktarens estetik och konst
uppfattning. I sin nya stora studie över den finlands
svenske modernisten har hon övergått från den bakomlig
gande teoribildningen till dess direkta resultat, de skönlit
terära texterna. Detta förändrade synsätt vidgar och kom
pletterar avhandlingens framställning, och på samma gång 
kan den nya boken ses som en direkt fortsättning på det 
föregående arbetet. Kronologiskt tar Louise Ekelund vid 
ungefär där avhandlingen slutade, och följer nu Enckells 
diktning under åren 1935-1946. Materialet består av fyra 
diktsamlingar och två antikiserande dramer, medan en 
novellsamling lämnas utanför med motivering att endast 
den lyriskt färgade produktionen behandlas. Den in
skränkningen tycks mig dock onödig, och i fullständig
hetens namn hade jag gärna sett också prosaverket analy
serat.

Den undersökta perioden är naturligtvis inte vald av en 
slump. Som författarinnan framhåller kännetecknas den 
enckellska diktningen under denna tid av att vissa motiv 
och psykologiska mönster ständigt återkommer och bear
betas, detta oavsett vilken litterär genre det är fråga om. 
Därmed får periodens produktion en särprägel, som 
skiljer sig både från ungdomsverken och Enckells senare 
författarskap. Hela tiden ger diktaren konstnärlig gestalt
ning åt personliga upplevelser i form av den äktenskapliga 
kris som ledde till skilsmässan från hans första hustru, 
som sedan gifte om sig med författaren Oscar Parland. Det 
är de litterära yttringarna av dessa händelser som Louise 
Ekelund studerar, och hon ser »den elvaåriga periodens 
produktion som ett gestaltat dokument om ett inre för
lopp, dominerat först av ett hot under uppsegling, därefter 
av den fruktade olyckans genombrott och så av det inträ
dande sorgearbetet, som småningom låter det svåra inre 
skeendet klinga av».

Hela denna historia har åtskilliga tragiska och tragi
komiska poänger, som genom muntlig tradering än i dag är 
fullt levande bland finlandssvenskar i Helsingfors. För en 
gammaldags forskare med inriktning på det pikanta och 
sensationella funnes här en hel del att hämta, men till den 
kategorin hör avgjort inte Louise Ekelund. Genomgående
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meddelar hon biografiska data med sparsam diskretion, 
eftersom det väsentliga inte varit att dokumentera en för
fattares privatliv utan den process där verkligheten trans
formeras till dikt. Den konstnärliga produkten behandlas 
som något självständigt, som utspelar sig på ett nytt plan. 
Sin metod beskriver Louise Ekelund som en kombination 
av närläsning och psykologisk tolkning, vilket i och för sig 
är fullt korrekt; dock ger de blygsamma formuleringarna 
ingen föreställning om författarinnans stora skicklighet i 
att klargöra de undersökta texternas långtgående kompli
kation.

Rabbe Enckells diktning utgör ett av de mer svårforce
rade forskningsobjekten i modern svenskspråkig littera
tur. Han har själv hävdat, att all lyrik använder sig av 
antydningar, till och med att antydandets konst är lyrikens 
egentliga språk. Den inställningen gör ju inte uttolkarens 
uppgift lätt, och av sina läsare förväntade sig Enckell en 
beredskap att tålmodigt öva sig in i poetens föreställnings
värld, att övervinna det motstånd dikten bjuder. I sam
lingen Andedräkt av koppar (1946) hyllar han lyrikerna av 
den svåra skolan, och det var för honom ett både estetiskt 
och etiskt krav att utmana publiksmak och slapp konven- 
tionalism. Som Louise Ekelund framhåller ligger i Enc
kells fall den största svårigheten i hans medvetna reduk
tion, den långtgående strävan att komprimera texten. Be
varade manuskriptvarianter visar att han målmedvetet 
strök ner versionerna, så att den sista och definitiva också 
blev den mest gåtfulla. Därtill kommer att Enckell under 
krisperioden sökte dölja det biktande elementet i texten, 
vilket gör relationen mellan liv och konst till en ytterst 
komplicerad fråga. Det finns i texterna ett spel mellan 
subjektiv bekännelse och objektiv allmängiltighet, där det 
personliga är beslöjat men kan anas som närvaro av den 
lyhörde läsaren.

Under sådana omständigheter är forskningsuppgiften 
sannerligen inte enkel, men Louise Ekelund äger efter 
flera års arbete med Enckells diktning en utomordentlig 
sakkunskap på området. Inte sällan har hon också kunnat 
utgå från uppgifter som under många samtal meddelats av 
författaren själv. Hon ger kompletterande och berikande 
läsarter, och blottar i texterna ett intrikat mönster som 
den oinitierade läsaren aldrig kan upptäcka på egen hand. 
För att lyckas med den uppgiften måste man likt Louise 
Ekelund vara en högt kompetent forskare, dessutom är 
det nödvändigt att som hon behärska lyssnandets konst, 
att förmå höra de fina nyanserna och de enckellska 
mellanordens subtila antydningar. Många exempel kunde 
ges på hennes skickliga dikttolkningar, men jag nöjer mig 
med ett enda. Det är hämtat från Iokasta, en antikiserande 
tragedi om Oidipus’ föräldrar. För den vanlige läsaren kan 
väl detta knappast bli annat än ett återberättande av en 
antik myt. Men Louise Ekelund visar övertygande hur 
gestalterna på ett sinnrikt sätt oupphörligt växlar identitet. 
Oidipus exempelvis är två olika personer, och spelar rol
len som både son och blivande make. Under språkets yta 
finns en ström av skiftningar, och replikernas innebörd 
glider i olika riktningar beroende på vilken sida av Oidipus 
som för tillfället avses. Dramats triangelrelation visar sig 
också ha en självbiografisk resonansbotten, i antik för
klädnad möter vi makarna Enckell och den yngre vännen 
Oscar Parland. Att demonstrera sådana fördolda paral
leller är dock inget självändamål, syftet är att ge skåde
spelet nya dimensioner genom att visa på det dynamiska

förhållandet mellan personligt upplevt och konstnärlig ge
staltning.

Under den av Louise Ekelund undersökta perioden spe
lar myten en väsentlig roll för Enckell, både i antikdra
merna Orfeus och Eurydike och Iokasta samt i åtskilliga 
enskilda dikter. Texterna vimlar av kryptiska allusioner 
på mer eller mindre kända myter, som av författaren utan 
vidare förutsätts som bekanta för läsarna. De ingående 
utredningarna av dessa referenser och deras funktion gör 
Louise Ekelunds bok till en nödvändig handledning för 
var och en som läser Enckell. Därtill kommer att författa
rinnan genom ingående analyser visar på vilket sätt Enc
kell begagnat sig av de antika myterna. Det var i hans fall 
inte alls fråga om klassicerande svärmeri, utan myten gav 
möjlighet att till ett allmänmänskligt plan förlägga det egna 
livsödet. Diktaren kunde med hjälp av de antika gestalter
na maskera privata konflikter och tala oförbehållsamt om 
det intimt personliga. Av det syftet betingas hans originel
la och fria behandling av stoffet, där han förhåller sig 
obunden gentemot förlagorna och vid behov ändrar 
mönstret så att det stämmer med de egna erfarenheterna. 
Orfeus och kung Laios blir utanförstående människor, 
konstnären Enckells ställföreträdare. Mytens fixerade 
mönster kombineras med det privat upplevda, samtidigt 
som diktaren noga döljer det sistnämnda inslaget. Det 
momentet lyfts nu fram av Louise Ekelund, men inte för 
att reducera Enckells diktning till förklädd självbiografi: 
»Avsikten med den här praktiserade läsningen är inte att 
avklä texten dess mytiska dräkt och göra den till en allt
igenom subjektiv bekännelse. Den är i stället att peka på 
textens dubbla bottnar. En personlig erfarenhetssfär proji
ceras mot antik fond, och enligt min mening ligger diktens 
själva spänning i balansen mellan dessa element -  inget- 
dera bör i tolkningen tillåtas ta överhanden.»

Som det centrala i Enckells diktning ser Louise Eke
lund detta möte mellan subjektivt och objektivt, mellan 
personlig upplevelse och mytens givna mönster. Hon talar 
om texternas dubbla bottnar, men frågan är om man inte 
borde tänka sig åtminstone tre nivåer i Enckells produk
tion under denna period. Louise Ekelund är själv inne på 
den tankegången i sin bok, bland annat vid analysen av 
dikten »Eubouleos» (i samlingen Valvet, 1937). Där utpe
kas tre olika möjligheter till tolkning. Vi har för det första 
den bokstavliga läsningen, framställningen av en antik 
myt. Vidare finns den av Enckell själv i ett brev föreslag
na interpretationen, att dikten gestaltar den lilla männi
skans situation i skuggan av diktaturstaterna. Till sist kan 
man med Louise Ekelund ge dikten karaktär av självbe
kännelse, som förtäckt formulerar en privat smärta. För
fattarinnan ser det som en rimlig möjlighet att hålla dessa 
tre läsarter aktuella samtidigt.

Det är också påfallande, att Enckell i sina kommentarer 
till den egna diktningen ofta åberopar inslaget av syftning 
på aktuella, storpolitiska omständigheter. Dramat Iokasta 
sammanställer han med stämningar inför krigsutbrottet 
1939, och även om andra av sina verk har han gjort 
liknande uttalanden. Louise Ekelund avvisar inte dessa 
läsarter, hon nämner dem genomgående som tänkbara och 
rimliga. Men det är ändå uppenbart, att i hennes analytis
ka praxis representerar detta tolkningsalternativ något se
kundärt. Själv bygger hon sina dikttolkningar på dialekti
ken mellan myten och det personliga, den politiska och 
samhälleliga situationen ses axiomatiskt som en faktor av
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mindre vikt. Förmodligen är detta riktigt så länge man 
håller sig enbart till det genetiska perspektivet; Louise 
Ekelund har övertygande påvisat, att Enckells diktning 
under denna tid främst växte fram ur personliga erfaren
heter. Men å andra sidan säger sig författarinnan vara mer 
intresserad av det färdiga konstverket än av de initierande 
faktorerna, och diktarens egna uttalanden tycks mig onek
ligen peka på att tidsproblemen där lyfts fram och kanske 
spelar en viktigare roll än de tilldelas av Louise Ekelund. 
Tidsdiktaren Enckell har hamnat i skymundan, det är en 
konsekvens av det renodlade synsätt som författarinnan 
praktiserat.

Jag är fullt medveten om att ha begagnat mig av ett 
välkänt skamgrepp, tidigare kopplat av många fakultets- 
opponenter och recensenter, när jag nyss uppehållit mig 
vid det som inte finns i en granskad bok. Och här finns 
mycket nog. Vi får en ny och grundligt motiverad helhets
bild av en stor diktare. Med stor utförlighet, där knappt en 
diktrad lämnas okommenterad, har Louise Ekelund visat 
på den förbluffande konstansen och kontinuiteten i Enc
kells författarskap. Samtidigt har hon fin blick och förstå
else för det motsatsfyllda hos diktaren, att hans texter 
alltid innehåller dialog, spänning, polemik. Det är svårt att 
säga något entydigt om Enckells diktning, men Louise 
Ekelund har lyckats med det svåra konststycket att ge en 
övertygande helhetsbild med bevarad respekt för det 
komplicerade och växlande i de undersökta texterna.

Rabbe Enckell avvisade all inspirationsmystik, för ho
nom var dikt en fråga om kunskap och uthållighet. Louise 
Ekelund är hans kongeniala uttolkare; hos henne finns 
ingen vetenskaplig inspirationsmystik i form av svepande 
generaliseringar och modeterminologisk berusning. Hon 
bygger sin framställning på yrkesskicklighet och under 
lång tid förvärvad sakkunskap, och liksom Enckell ställer 
hon höga krav både på läsaren och sig själv. Det gör att 
man kan överse med en mindre men ändå något irriteran
de brist, som att den omfångsrika boken saknar litteratur
förteckning. I gengäld kan man ju glädja sig åt ett stort 
antal av Enckells reproducerade målningar och teckning
ar, som visar hur han sökte bearbeta samma konflikter 
inom olika konstarter.

Boken avslutas med en ingående och mönstergillt nyan
serad analys av den kända diktsviten »O spång av mellan- 
ord», vars klassikerstatus för övrigt visas av att den redan 
hunnit bli föremål för parodi och pastisch, som i Christer 
Kihlmans »O spång av mellanöl». Här kommer Enckell 
fram till något av ett bokslut över sin krisperiod, en förso
nande sammanfattning av det som varit och samtidigt ett 
förebud om den kommande diktningen. Det förefaller na
turligt, att Louise Ekelund från denna slutpunkt kommer 
att följa Enckells diktning fram i tiden. Att en fortsättning 
är att vänta hoppas jag och tar för givet, även om Louise 
Ekelund redan nu har rest ett imponerande monument 
över den diktare som hon ägnat sina forskarkrafter.

Conny Svensson

Gunnar Ekelöf: Grotesker. Opublicerade och publicerade 
dikter. Sammanfogning på ett tema. Av Roger Fjellström. 
Luleå 1981.
Ingmar Stenroth: Gunnar Ekelöfs dikt Samothrake. Gbg 
1981.

Ulf Thomas Moberg: Gunnar Ekelöfs non-figuration och 
situationspoesi. En studie i hans förankring i det euro
peiska 20-talets avantgarde. Sthlm 1982.

Bengt Landgren: Den poetiska världen. Strukturanaly
tiska studier i den unge Gunnar Ekelöfs lyrik. (Acta uni- 
versitatis Upsaliensis. Historia litterarum 11.) Uppsala 
1982.

En första våg av Ekelöfforskning bröt fram under böljan 
av 70-talet. Efter viktiga tidiga studier av Reidar Ekner 
och andra utlöste Ekelöfs död en intensiv forskning. Här 
hemma kom Bengt Landgrens och Pär Hellströms dok
torsavhandlingar, ute i världen Conradin Perners, Ross 
Shidelers och Leif Sjöbergs böcker, vartill kan läggas 
viktiga mindre studier av Staffan Bergsten, Ludovica 
Koch och andra. Nu tycks tiden vara inne för en ny våg. 
Under något års tid har fem böcker rörande Ekelöfs dikt
ning givits ut. Fyra skall recenseras här, en, av Brita 
Wigforss, anmäls i denna volym av annan recensent. De 
arbeten som kom på 70-talet var visserligen varandra 
olika, men inriktningen var främst idéhistorisk-tematisk- 
biografisk. Psykologiska och djuppsykologiska teorier an
vändes av flera, Ekelöfs förhållande till religion och mys
tik stod i fokus. De nya arbetena skiljer sig härifrån genom 
ett mer uttalat intresse för formen, den lyriska metoden, 
det konstnärliga skapandet. Genetiska aspekter intar en 
framträdande plats, inspirerade och underlättade av det 
rika arkivmaterial som ställts till förfogande tack vare 
Ingrid Ekelöfs generositet.

Roger Fjellströms utgåva av vad han kallar Ekelöfs 
»grotesker» har ingen vetenskaplig karaktär men bör dock 
nämnas här på grund av viss gemenskap med de övriga 
anmälda böckerna. Utgivaren distanserar sig från den tidi
gare biografiska synen: i en avslutande kommentar vänder 
han sig mot talet om sent på jorden som en självmords- 
bok; han vill själv kalla den en »mordbok» och ser förfat
taren som en »fantasins dynamitard». Boken samlar 
texter från olika tider som av ett eller annat skäl kan kallas 
»grotesker». Det är värdefullt att få dessa slags texter 
samlade i en volym. Det hjälper en att se hur Ekelöf under 
hela sin skaparperiod -  alltså inte bara i sent på jorden och 
strountesdiktningen -  i dadaismens efterföljd begår sabo
tage mot språket. Skada bara, att utgåvan brister även i 
rent elementära krav på textutgivning. Boken saknar såle- 

l des uppgift om från vilken samling eller vilket arkivmate
rial texterna är hämtade.

Ett vetenskapligt om än begränsat syfte har däremot 
Ingmar Stenroth med sin utgåva av textunderlaget till 
»Samothrake». Liksom så många andra av Ekelöfs dikter 
föreligger denna centrala dikt i en mängd varianter, utkast 
eller mer färdiga, handskrivna eller tryckta. Stenroth har 
nu samlat ihop alla dessa varianter och tryckt dem på ett 
omsorgsfullt sätt, handskriftsversionerna i facsimil, så att 
man tydligt kan se diktarens arbete. Utgåvan är försedd 
med en kort men ändå mycket innehållsrik introducerande 
kommentar, där inte bara verkets genesis beskrivs utan 
även förebilder och tolkningar. Vidare ges en förklaring 
av enskildheter i dikten som kräver kommentar. Allt är 
anspråkslöst gjort men tillfredsställer ändå alla rimliga 
anspråk. Behovet av en vetenskaplig utgåva av Ekelöfs 
lyrik aktualiseras. Av hävd blir bara längesedan döda 
författare ärade med vetenskapliga utgåvor. Men Ekelöfs 
ständigt omprövande attityd till det han skrivit gör att det


