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148 Övriga recensioner

Lagerkvist arbetar med kontraster mellan komplexa kate
gorier som »tankar», »känslor», »motiv», »stilnivåer», 
utgörs byggstenarna hos Ekelöf av de enskilda orden. 
Men är skillnaden så stor? Efter det att Landgren sagt att 
»på detta sätt bryter sig -  inte, som hos PL, motiven, stil
nivåerna etc -  utan orden», nödgas han genast tillägga: 
»och de av orden väckta föreställningarna mot varandra» 
(not 77 s. 255 f.). Landgren avvisar också mitt påpekande 
om att Ekelöf redan 1926 varit inne på liknande tankar 
med att det där inte är fråga om en »reducering av det 
poetiska vokabuläret eller ens om en abstraktion av det 
poetiska språket» (not 77 s. 254). Det är riktigt att Ekelöf 
där inte utgår från ord -  tvärtom reducerar han språket till 
den grad att han säger sig ha prövat att »tänka utan ord 
eller rättare känna utan ord». Men därmed kommer pro
grammet att mer likna Lagerkvists. Det väsentliga är att 
de båda kriterierna abstraktion och generalisering finns 
redan här: »Abstrakta, absoluta (så vitt detta är möjligt), 
påtagliga känslor, känslor lika enkla och fattbara som en 
färg, ett ackord». Det förefaller mig ofrånkomligt att Eke
löf redan 1926 var långt på väg mot programmet av 
1928-29. Därmed blir frågan om varifrån han fått sina 
första impulser och i vilken utsträckning han redan var 
förberedd på signalerna från purismen och Art concret 
intressant. Denna diskussion borde ha förts vidare och 
inte förvisats till notapparaten.

Som antytts ser Landgren i Ekelöfs dikter snarare resul
tatet av en medveten, prövande och omprövande konst
närsvilja än av ett uttrycksbehov, det må sedan vara 
privat eller av företrädande art. Man är beredd att följa 
honom en god bit på vägen. Men när han avvisar andra 
synsätt gör han det på ett okänsligt och märkligt katego
riskt sätt. Han lyckas visa att frasen »jag vill inte dö och 
kan inte leva» går tillbaka på ett ställe hos Seneca och 
drar då genast följande slutsats: »Men en detalj som den
na, liksom den ständigt iakttagbara, ytterst medvetna 
konstnärliga struktureringen och stiliseringen av ångest
upplevelserna, manar ändå till en viss försiktighet vid 
tolkningen av dessa texter som nakna psykologiska bikter 
eller oförmedlade krisdokument» (s. 132). Visst. Men vem 
har läst texterna så? Landgren fortsätter: »Detsamma gäl
ler, i än högre grad, uppfattningen av sent på jorden som 
exponent för tids- och generationstypiska katastrofstäm
ningar.» Som företrädare för en sådan tolkning nämner 
han Ingemar Algulin. Mot denne framhåller han: »Knap
past någon text i samlingen ger stöd för en sådan tolk
ning» (s. 133). Men titeln? Men alla dikter som framställer 
ett öde landskap, fyllt av ödesmättad undergångsstäm
ning? Enligt Landgrens mening finns inget sådant tidsbun- 
det: dikterna »avser att i konstnärligt stiliserad form expo
nera en serie existentiella gränssituationer [. . . ]  gemen
samma för alla tider och för alla mänskliga individer». 
Ekelöf kan ha haft den ambitionen; icke desto mindre är 
det han så gestaltar i överindividuella bilder sina egna 
upplevelser, sin tids stämningar.

Det andra problemet, som hänger samman med det 
förra, rör själva den analytiska metod Landgren prakti
serar. Genom den framstår Ekelöfs dikter som ett slags 
artefakter, som bara svagt erinrar om levande väsen. Vis
serligen använder Landgren manuskriptmaterial och visar 
hur dikterna blivit till, men han beskriver förhållandena 
mellan olika versioner bara utifrån inomtextuella förhål
landen. Visserligen talar han någon gång om dikterna som

produkter av skilda impulser (s. 175), men analysen görs 
utan att arten av relation till de olika källorna bestäms och 
ofta utan att det visas hur det skapas en unik enhet av de 
olika influenserna. Landgren gör analyser av fonetiska, 
syntaktiska och grammatiska ekvivalenser och av kor
respondenser och motsatser mellan semantiska enheter, 
men det ena görs vanligen efter det andra, på ett meka
niskt sätt. Ibland blir analysen självändamål: det gäller -  
liksom i Jakobsons analys av »Les Chats» -  att uttöm
mande visa hur intrikat diktens byggnad är. En konsek
vens blir att dikterna framstår som varandra förvillande 
lika. Det är inte diktens eget väsen som får bestämma 
metoden utan metoden läggs på dikten, skulle man vilja 
säga, med viss förenkling. Vi får heller inga värderingar: 
värdefullt ur estetisk synpunkt och mindre värdefullt får 
samma uppmärksamhet. Det kan kännas välgörande att 
slippa en massa tyckanden i den vägen, men det skulle 
nog ha tillfört analysen något om dikterna också hade gått 
igenom det filter som en värdering av en med modernis
men så förtrogen textläsare som Landgren skulle ge.

Ett par anmärkningar av formell art vill jag göra. I 
analysen använder sig Landgren av retoriska termer. Men 
han gör det ibland på ett osäkert eller felaktigt sätt. Han 
talar t. ex. s. 208 om att några rader länkas samman av »de 
epiforiska repetitionernas kedja». Men de tre rader det 
gäller är identiska utom i slutet. Det är alltså ingen epifor 
som binder dem samman. På flera ställen talas om epi- 
zeuxis. Landgren menar (s. 113), att det föreligger epi- 
zeuxis i »blå är mina önskningar, blå är himlens och 
havets önskningar». Men epizeuxis är en upprepning där 
ett likalydande ord eller ordgrupp följer direkt på det 
föregående. Samma fel finner man s. 237.

Jag har inte kunnat dölja en viss besvikelse efter läs
ningen av Landgrens nya Ekelöfbok. Besvikelsen har sin 
förklaring i min egen relation till Ekelöf -  som säkerligen 
rymmer mycken felsyn -  och i de förväntningar som 
Landgrens första Ekelöfbok framkallade. Jag vill dock till 
sist erkänna att Landgren ger mycken ny information om 
Ekelöf, särskilt om hans estetiska idéer, att många analy
ser är skickligt utförda och tillfullo visar hur medveten 
diktaren var i sitt skapande och att Landgrens grundsyn, i 
all sin ensidighet, utgör ett värdefullt korrektiv till tidigare 
rådande uppfattningar.

Bernt Olsson

Brita Wigforss: Konstnärens hand. En symbol hos Gun
nar Ekelöf. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskapliga 
institutionen vid Göteborgs universitet, 10.) Gbg 1983.

Konturen av en hand med utspärrade fingrar avtecknar sig 
på baksidan av Gunnar Ekelöfs sent på jorden med Ap- 
pendix 1962 och En natt vid horisonten, och den fyra år 
senare utgivna diktsamlingen Sagan om Fatumeh är för
sedd med en liknande baksidesillustration, nu i form av en 
siluettbild i svart mot röd botten. Det är Ekelöfs egen 
vänsterhand som han här roat sig med att sätta som bo
märke och signatur på verken. Handbilden i sent på jor
den-utgåvan 1962 går tillbaka på en teckning från 1931, då 
diktaren var intensivt upptagen av det stora projektet »En 
natt vid horisonten», som resulterade i den väldiga ma
nuskriptanhopning, ur vilken debutsamlingens texter se
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dan bröts loss, och som enligt en bevarad kommentar från 
60-talet utgjorde

»ett försök att borra sig inåt, till ursprunget, det blanka, 
vita ansiktet, den tomma svarta tavlan, ett slags person- 
lighetsforskning -  vem är jag? -  för att nå ner till en 
grund».

Vid samma tid uppträder handen -  den förlamade, balsa- 
merade eller avhuggna handen, likvit eller blödande; han
dens beröring och handens vanmäktiga eller magiska ges
ter -  som litterär symbol och poetiskt motiv hos Ekelöf. 
Bilden möter redan i tidiga utkast och skisser till dikterna i 
sent på jorden, liksom i den färdiga samlingen (»me
ningslöst orakel», »orimmad sonett»), samt -  exempelvis 
-  i den långt senare publicerade »Nedtecknat 1932», i 
vilken några expressiva rader närmast förefaller inspire
rade av de välkända skräckskildringarna från Titanics un
dergång (de drunknandes förtvivlade försök att klamra sig 
fast vid de överfulla livbåtarna i den isgrå gryningen):

»Avhuggna händer ingen får komma upp i räddningsbå
ten / till morgongryningen».

Denna handmetaforik återkommer sedan ständigt, i skilda 
symboliska konstellationer, i Ekelöfs diktning under de 
följande åren och decennierna -  som »Trollkarlens» ma
giska, verklighetsförvandlande tecken i Dedikations av 
Eric Gråtes terrakottareliefer inspirerade »Triptyk»; som 
den älskades spindelvävslätta beröring av drömmarens 
ögonblock i »I skogen om natten» i Köp den blindes sång 
(1938); som den knutna »mellanhandens» trotsiga, indivi
duella variant av folkfrontshälsningen i Färjesång (1941); 
som den sönderslagna, arkaiska skulpturens »stympade 
hand» -  en symbol för fragmentets estetik -  i »Ex Ponto» i 
Strountes (1955); som Vlachernemadonnans, den barnlösa 
jungfrumoderns, upplyftade händer med det renande, he
liga vattnet i den bländade furstens visioner i Diwans 
konfessionslösa bönetexter 1965: »Ge mig vatten / om 
också droppe för droppe / av dina fingrar / Jag skall dia 
dem ett för ett»; och -  slutligen -  i dödsinlevelsens dikter 
från de sista veckorna våren 1968:

»Det högsta ögonblicket av kärlek 
Sanningens ögonblick -  
det är så långt från alla kärlekens prydnader 

som möjligt
Långt från det första mötet 
långt från samlaget
långt också från den lugnande smekningen 
vid sjukbädden 
hand smekande hand, tafatt 
smekande kind
Det högsta ögonblicket, sanningens ögonblick
Det högsta ögonblicket är då ögat brister och förenas
med det seende ögat
och det seende ögat tar emot dess blick»

Om denna -  som det visar sig -  centrala motivkrets i 
Ekelöfs diktning, dess biografiska och psykologiska bak
grund samt förankring i bl. a. primitiv och surrealistisk 
konst handlar Brita Wigforss nya Ekelöfstudie Konstnä
rens hand.

Det är en med stor noggrannhet och kompetens genom
förd undersökning, som redovisar ett flertal nya och 
intressanta resultat -  bl. a. har BW kunnat utnyttja en

serie viktiga kommentarer av Ekelöf i brev till henne från 
60-talet -  och som rymmer en rad väl underbyggda, ly
hörda och fint nyanserade texttolkningar. Över huvud 
taget ger analyserna betydligt mer än vad själva boktiteln 
utlovar. Det är långtifrån fråga om någon renodlad motiv
genomgång eller motivregistrering. Studiet av handmeta- 
foriken och dess symboliska funktioner i Ekelöfs poesi 
från tiden före debuten till 1968 vidgar sig till en sakkun
nig, intelligent och perspektivrik belysning av väsentliga 
drag i Ekelöfs livssyn, världsåskådning och konstupp
fattning.

Ett inledande, detalj- och lärdomsspäckat bakgrundska- 
pitel i BW:s bok (s. 11—46) inventerar handmotivet i reli
gion, konst och litteratur från magiska tecken i istidens 
grottor och primitiva egyptiska hieroglyfer för guden Ka 
till Ozenfants »konstanter» och illustrationerna i Bretons 
roman Nadja (1928), däribland de Chiricos geometriskt 
stiliserade spökhand över schackspelsmönstrade rutor i 
ett människotomt, triangulärt stadslandskap (UAngois- 
sant Voyage ou VEnigme de la Fatalité).

Det andra kapitlet (s. 47-72) studerar handen som sym
bol för trollkarlen-konstnären-poeten samt dennes förhål
lande till livet och verkligheten hos Ekelöf. Här uppmärk
sammas särskilt 30-talets »självmordsdikter», som har sin 
psykologiska grogrund i erotiska nederlag och »desperata 
tillstånd» (s. 50) av »depression och bristande själv
känsla» (s. 59) -  texter med »surrealistisk form», i vilka 
»vanmakten översätts i bilder av avhuggna eller tomma 
händer, fåfängt gripande eller sensuellt smekande ett för
stenat väsen han inte lyckas nå kontakt med» (s. 51).

Ett tredje kapitel (s. 73-100) ägnas handbildemas funk
tion som uttryck för Ekelöfs egenartade »förening av 
sensualism och mystik», kombinationen av »sinnligt och 
översinnligt», som exponeras i ett bildspråk, »där längtan, 
värmebehov, tillbedjan, kärlekstörst, extas tecknas 
genom rörelser och gester» (s. 73f.). Även här bildar sent 
på jorden-periodens alstring (»expansion», »Romeo & 
Juliet», »kosmisk sömngångare») en utgångspunkt, men 
framställningen närmar sig successivt Diwantrilogins 
texter, som sedan görs till föremål för specialstudier i de 
bägge slutkapitlen: »Ödets handpålägg ning» (s. 101-34), 
som analyserar ödesmotivet (skuggan, handen på muren) i 
Sagan om Fatumeh (1966), samt »Ett hantverk, till sist 
bara ett avtryck av liv» (s. 135^18), som interpreterar 
diktarens »slutliga syn på konstnärs skåpet», sådan denna 
formuleras i den sista dikten i Vägvisare till underjorden 
(1967), »Ensam i tysta natten»; långsamt, nästan omärk
ligt för ögat, rinner vattnet i vattenuret genom den trånga 
passagen från kärlets övre till dess nedre del och förvand
lar nuet till förfluten tid -  en bild för den ständigt glidande, 
omärkliga övergången från liv till död, och en memento 
mori- symbol:

»Den tid jag mäter är ingen, den som gavs dig är allt.
Din tid är vatten, jag är ditt vattenur.»

Den metod BW huvudsakligen använder sig av -  vid sidan 
av den dominerande biografisk-psykologiska aspekten, 
vilken motiveras med hänvisning till en »förvissning om 
den starkt subjektiva kärnan i Ekelöfs lyrik» (s. 9) -  är den 
komparativa. Jämförelseobjekten innefattar inte endast 
litterära och filosofiska texter, från Homeros, Empedok- 
les och Lukianos till Breton, Desnos och surrealisterna, 
utan även bildkonst från förhistorisk tid till 1900-talet. De



komparativa analyserna är skickligt utförda, med klok 
försiktighet, respektingivande materialkännedom och fin 
känsla för de Ekelöfska dikternas egenart. I allmänhet 
känner man sig övertygad om att de undersökta texterna 
är inplacerade i sitt rätta sammanhang; särskilt gäller detta 
de konsthistoriska parallellerna, även om den inledande 
bakgrundsteckningen i förstone kan tyckas en aning över
dimensionerad för BW:s syften.

Några gånger förefaller emellertid BW:s komparativa 
härledningar litet långsökta, och man skulle här vilja efter
lysa en mera utförlig och energisk argumentation.

Sammanställningen (s. 55f.) av »orimmad sonett» med 
några rader ur Shakespeares Lucrece tycks mig sålunda 
tämligen överflödig: överensstämmelsen mellan de an
förda textställena är varken motivmässigt eller verbalt så 
påfallande, att den motiverar en jämförelse. Likaså har jag 
svårt att -  utan en rad i sammanhanget nödvändiga dis
tinktioner och preciseringar -  i Färjesångs »Demon och 
ängel» urskilja »samma föreställning om den bortvände 
guden, deus absconditus» som hos Pär Lagerkvist (s. 62), 
liksom jag har svårt att förstå vad BW egentligen åsyftar, 
när hon (s. 79) talar om stjärnan som »en freudiansk 
sexualsymbol» i Ekelöfs 30-talslyrik, eller då hon (s. 69) 
vill spåra »en fläkt av nietzscheansk utlevelse» i »Djävuls- 
predikan» i Vägvisare till underjorden.

Två dikter i sistnämnda samling -  Vatten Jord: 5 (»Ge 
mig gift att dö») och Jord Vatten: 6 (»Dykaren i Drömmen 
ser») -  sägs av BW vara inspirerade av »en gudinnevision 
hos Apollinaire», »La belle rousse» (s. 85, 99). Därmed 
åsyftas väl slutdikten i Galligrammes, »La jolie rousse» 
(Apollinaire, Oeuvres poétiques, 1962, s. 313f.). Men de 
bägge Ekelöftexterna uppvisar såvitt jag kunnat finna -  
utöver den osäkra och vaga parallellen mellan 
formuleringen »den rödblonda» och »La jolie rousse» -  
knappast några som helst formella, motiviska eller idé
mässiga beröringspunkter med Apollinaires poem, som 
inte alls är någon havsdikt och knappast heller kan karak
teriseras som en »gudinnevision». Om nu »Dykaren i 
Drömmen ser» -  denna egenartade och synnerligen kom
plicerade dikt om födelsen, livet och döden, som enligt 
Ekelöfs egna kommentarer anknyter till Homeros skild
ring av den uttröttade, stormdrivne Odysseus ankomst till 
fajakernas ö, och är en »Personlig variant av Nausikaamö- 
tet, kanske så att Calypso, som han med nöd kom ifrån, 
hade en blond syster långt borta» (jfr Ensamheten, döden 
och drömmarna, s. 276-85) -  trots allt skulle ha något 
slags utgångspunkt i Apollinaires »La jolie rousse», så 
borde belägg härför ha redovisats.

Att C. G. Jung -  kanske via förmedling av Artur Lund
kvist och andra -  tillhör den allmänna inspirationsbak- 
grunden till Ekelöfs diktning och konstuppfattning är väl i 
och för sig ett fullt rimligt antagande. Men frågan är om 
Jung verkligen spelat en så stor roll för Ekelöf som de 
ständigt återkommande referenserna till den förstnämnda 
i BW:s studie (s. 9, 42,67,74,  101, 105, 110, 112) synes ge 
vid handen: har Ekelöf verkligen läst Jung, i original eller 
referat, och hur har han i så fall uppfattat och värderat 
denne? Någon diskussion av dessa problem möter inte i 
BW:s bok, och själv undrar jag om inte de paralleller hon 
anför lika gärna skulle kunna förklaras med att Jung och 
Ekelöf i viss utsträckning sökt sig till ett gemensamt myto
logiskt, religionshistoriskt och antropologiskt källmate
rial.
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Enligt min mening finns det också hos BW en viss 
tendens att något överbetona Ekelöfs beroende av fransk 
surrealism, särskilt Breton, som får en synnerligen utför
lig och ingående behandling i boken (s. 21ff., 30-39, 51, 
54, 56) och vars roman Nadja utpekas som inspirations
källa inte bara för den unge Ekelöf, utan även för utform
ningen av Fatumehgestalten i 1966 års samling (s. 101, 
130f.). Ekelöfs förhållande till Breton och surrealismen är 
dock ytterligt problematiskt. Man måste här gå tillväga 
med stor försiktighet och beakta en rad viktiga omstän
digheter.

Ekelöf har själv vid upprepade tillfällen efter 1932 kraf
tigt markerat sin poetiska integritet vis-å-vis surrealismen 
och energiskt väijt sig mot kritikernas påståenden om 
surrealistiska influenser. Han har vidare fällt mycket ne
gativa omdömen om framför allt Breton (bl. a. i uppsatsen 
»En återblick» i BLM 1940), och han har bevisligen redan 

före debuten, just vid tiden för koncipieringen och fram
växten av sent på jorden-texterna, avvisat surrealismens 
konstuppfattning med motiveringar, som ligger helt i linje 
med art concrets estetiska doktriner. Med vilken distans 
Ekelöf ännu 1931 -  i Cahier I -  betraktade surrealismen 
framgår av en anteckning, där han klassificerar rörelsen 
som »en återvändsgränd» och i samband därmed också 
talar om »professor Freud och psykoanalytik, solkit själs
liv etc.»; något längre fram i Cahier heter det, med samma 
adress: »Och människans frihet är att bli kvitt sitt sämre 
jag, sitt undermedvetna. Det är medveten lycka som vi 
söka». Den subjektiva emotionella komponenten i surrea
lismen -  utnyttjandet av den psykiska automatismen, be
roendet av undermedvetna associationer -  står i strid med 
den rena, harmoniska jämvikt som konsten enligt Ekelöf 
bör förmedla. Känslolivet är en exponent för »innehållet» 
i motsats till den rena formen -  alla empiriska element 
skall bort ur konsten, hävdar Ekelöf, och hänvisar till 
musiken som ideal för de andra konstarterna:

»All konst bör vara ren sinnesnjutning. All stor konst är 
det. Meningen, filosofien hör inte till konsten. En dikt 
betyder ingenting, dess betydelse är fullständigt oväsent
lig; alla tiders surrealister är o misslyckade så tillvida som 
de presentera ett känsloförhållande i stället för färger och 
former. Allt empiriskt skall bort ur konsten till förmån för 
den rena lugna sinnesnjutningen.» (Min kurs.)

Det förhåller sig ju också så, att de eventuella intrycken 
från surrealistisk dikt och konst i Ekelöfs fall balanseras 
av -  och noga måste vägas mot -  andra, minst lika viktiga 
och delvis tidigare impulser: från ibn al-Arabi och den 
orientaliska mystiken; Spinoza; Cendrars, Apollinaire och 
futurismen under en kort men intensiv experimentperiod 
o. 1928-29; postkubismen och den nonfigurativa konsten; 
fransk symbolism och tidig modernism (Baudelaire, Rim
baud, Mallarmé, Reverdy m.fl.). Självfallet är det inte 
möjligt att ingående diskutera alla dessa problem inom 
ramen för en enskild motivstudie; men BW borde kanske 
ändå tydligare ha markerat sin medvetenhet om de med 
studiet av diktarens relationer till surrealismen förbundna 
svårigheterna samt något reducerat i vaije fall Bretons roll 
som impulsgivare åt Ekelöf.

Själva huvudsyftet med BW:s bok är emellertid att ge 
en biografisk och psykologisk tolkning av det valda motiv- 
och symbolkomplexet i Ekelöfs lyrik, närmare bestämt att 
med hjälp av diktarens egna kommentarer i brevuttalan
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den o. dyl. samt kända biografiska fakta söka rekonstruera 
de »levnadsstämningar» (s. 100; jfr s. 59, 64 et passim) 
eller »different lyrical moods» (Abstract), som verket av
speglar; det rör sig m. a. o. om en tolknings strategi, som 
tar sikte på den expressiva relationen mellan text och 
författarpersonlighet, på en fixering av den ursprungliga 
upplevelse, som diktaren antas ha givit symboliskt uttryck 
för i sitt verk.

BW argumenterar -  som jag redan understrukit -  nyan
serat och övertygande, och hennes tolkningar har genom
gående gott stöd i texterna och i det åberopade källmate
rialet. Men frågan kan ändå ställas, om inte BW stundom i 
alltför hög grad renodlat de Ekelöfska dikternas karaktär 
av naken känsloexponering och direkt, oförmedlat uttryck 
för något » spontant och naket» (s. 50), för en »spontan 
lidelse», »ögonblickets förtvivlan», »passionerade ut
brott» (s. 53f.), »religiös kris», »ångest» (s. 61), »brist- 
och ensamhetstrauma» (s. 86) etc., på bekostnad av den 
konstnärliga medvetenhet, den konstruktion och formella 
stilisering, som är ett lika framträdande drag i den unge 
Ekelöfs lyrik. Texterna i sent på jorden är ju inte bara, 
eller ens i första hand, ett »spontant och naket» uttryck 
för Ekelöfs desperation och självmordsstämningar i kon
frontationen med en plågsamt brutal verklighet, utan även 
-  i minst lika hög grad -  resultatet av en långvarig och 
intensiv, estetiskt ytterst reflekterad (Bilanfragmentet, 
Cahier I) brottning med språket och de poetiska verk- 
ningsmedlen: den unge Ekelöf experimenterar under åren 
före debuten frenetiskt med språkets möjligheter, prövar, 
förkastar och assimilerar olika poetiska tekniker och 
konstnärliga paradigm med den verklighetsstiliserande ab- 
straktionsprincipen som minsta gemensamma nämnare 
(»den sufiska, brudmystiska jargongen»; brutala futuris
tiska effekter och grepp a la Apollinaires »nouveau lan- 
gage»; de av purismen och art concret inspirerade försö
ken att konstruera en »poésie abstraite» m.m.), för att 
slutligen av fragmenten skapa den egenartade -  och som 
helhet unika -  syntes, som utgör sent på jordens poetiska 
universum.

Det är naturligtvis en forskningsuppgift för sig att 
utreda denna komplicerade assimilerings- och integra
tionsprocess; men man måste dock vid analysen av debut
samlingens dikter beakta Ekelöfs konstnärliga medveten
het, hans strävan att realisera en »abstrakt», antiimitativ 
eller nonfigurativ »konstpoesi», i vilken språkets beskri
vande och expressiva funktioner reducerats till ett mini
mum, liksom hans vilja att med olika formella arrange
mang skapa en ersättning för de strukturerande funk
tioner, som den bundna formen fyller i traditionell poesi -  
en ersättning, som erbjuder rikare variations- och nyan- 
seringsmöjligheter än den bundna formen.

Jag menar -  för att nu ta ett exempel bland många 
möjliga -  att en tolkning av »översvämning i storslaget 
landskap» i sent på jorden som uteslutande ser dikten som 
ett uttryck för »affekttillstånd», »vilda aggressioner», 
»desperation» och erotiska besvikelser, gestaltade med 
hjälp av »ett surrealistiskt bildspråk» (BW, s. 59) är en 
smula ensidig. Den Ekelöf, som med en självironisk 
blinkning åt läsaren kan kosta på sig en semantisk lek med 
ordet »handlös» -  »på altaret ligger trollkarlens händer 
avskurna vid / handleden; desto handlösare skall han / 
störta ner i avgrundens djup ..»  -  måste dock i någon mån 
ha distanserat sig från desperationen och affekttillståndet.

Och det makabra motivet -  de avskurna, blodiga händerna 
-  ingår som en komponent i textens med sträng exakthet 
konstruerade system av relationer mellan strukturelement 
på skilda språkliga nivåer; dess funktion och fulla inne
börd kan bestämmas endast i relation till denna intrikata 
och väl planerade helhetsstruktur: den typografiskt-vi- 
suella stiliseringen; det med närmast geometrisk precision 
anbragta mönstret av repetitioner av ord och ordsekven
ser; de syntaktiskt-grammatiska korrespondenserna; det 
finmaskiga nätverket av ekvivalenser på den fonologiska 
nivån (inklusive de rytmiska gestalterna); de semantiska 
interferenseffekterna och de semantiska seriernas räckor.

Med andra ord: »översvämning i storslaget landskap» 
må, med BW:s formulering (s. 59), kunna placeras »i 
centrum för Ekelöfs kris»; men den tjugofyraåring som 
den 27 november 1931 daterar dikten befinner sig inte 
enbart i ett tillstånd av depressiv förlamning eller »van
makt» (ibid.). Hans vanmakt är inte större än att han är i 
stånd till en minutiöst välavvägd språkligt-poetisk bear
betning av kris- och ångestupplevelserna: «översvämning 
i storslaget landskap» visar oss en ung konstnär i perfekt 
behärskning av sina uttrycksmedel, och en analys som 
inte tar hänsyn till detta faktum missar en väsentlig aspekt 
på texten.

Invändningar av samma art skulle kunna riktas mot 
flera av BW:s textinterpretationer, liksom man kan ifråga
sätta hennes försök att urskilja en utveckling i riktning 
mot »en friskare livshållning» (s. 89) i Ekelöfs tidiga 50- 
talslyrik samt vissa väl kategoriska slutsatser i analysen 
av Fatumehgestalten (s. 109-13). Kanske förtjänar det 
också påpekas, att den av Ekelöf vid upprepade tillfällen 
berörda, extatiska ljusupplevelsen torde ha ägt rum som
maren 1927 och inte -  som BW (s. 74) uppger -  »1926», 
likaså att den näst sista strofen av »Sommarnatten» i 
Sorgen och stjärnan, där denna ljusupplevelse gestaltas, 
går tillbaka på en tidig version av »Medeltida miniatyr» i 
Dedikation (se Den poetiska världen, s. 195-200).

Men dessa kritiska synpunkter och marginalanteckning
ar får inte undanskymma de utomordentligt stora förtjän
ster, som Brita Wigforss Ekelöfbok äger: lärdomen och 
den perfekta överblicken över ett stort och svårtolkat 
material; lyhördheten, nyansrikedomen och den analy
tiska skärpan; mängden av nya, överraskande perspektiv 
och synpunkter på de synnerligen komplicerade texterna; 
den klara, stringenta framställningsformen. Konstnärens 
hand är en väsentlig forskningsinsats, och ingen som i 
forsättningen behandlar Ekelöfs diktning kommer att 
kunna undgå att ta ställning till Brita Wigforss engagerade 
och stimulerande studie.

Bengt Landgren

Pound/Ford. The Story o f a Literary Friendship. Edited 
by Brita Lindberg-Seyersted. New York: New Directions 
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Som ett led i en planerad utgivning av Pounds korrespon
dens med andra författare och med vänner har New Direc
tions i New York publicerat Pound/Ford: The Story o f a 
Literary Friendship (1982). Ford är lika med Ford Madox 
Ford, romanförfattaren vars efternamn från böljan var


