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122 Övriga recensioner

ning och förefaller att hämta styrka ur en Brechtvänlig 
föreläsning som Sartre höll vid Sorbonne år 1960, Théåtre 
épique et théåtre dramatique. Garcin blir den borgerlige 
intellektuelle, som misslyckats med att hitta sin autentici
tet, Inés den småborgerliga postfröken som aldrig kom
mer till rätta med sitt ressentiment och Estelle den stor
borgerliga damen, som aldrig finner sig till rätta med 
problemet att äga och ägas. Och om så är fallet, kan ju 
dessa borgerlighetens karikatyrer -  som just misslyckats 
med sin »prise de conscience» -  inte gärna artikulera 
filosofen Sartres allvarliga och svårmodiga insikt: helvetet 
är de andra. Att Sartre på en och samma gång kan beskri
va ett borgerligt dilemma och ett metafysiskt, alldeles som 
Strindberg i Dödsdansen, är tydligen en lösning som aldrig 
föresvävat Rhiannon Goldthorpe. Ändå tror jag, att det är 
i denna riktning som en mer nyanserad och insiktsfull 
tolkning får sökas.

Jag har med ett par exempel försökt illustrera, hur 
Goldthorpe går till väga, när hon förfäktar sina åsikter. 
Andra och lika talande exempel skulle kunna ha hämtats 
ur kapitlen om Les mains sales och Les séquestrés d’Al- 
tona. En smula för ofta tycks förf. attraheras av moment i 
de skönlitterära verken som inte Sartre själv (i sina förfat- 
tarkommentarer) och i hans efterföljd kritikerna och fors
karna lagt huvudvikten vid. Det är så -  men också bara så! 
-  som hon lyckas etablera det stora svalget mellan dikta
ren Sartre och filosofen Sartre.

Men om det går att anmäla betänkligheter mot Rhian
non Goldthorpes bok, är den likafullt lärorik och läsvärd 
(om också mycket krävande -  det skulle inte falla författa
rinnan in att ge översättningar av ens de allra dunklaste 
Sartre-citaten). Den bästa behållningen har jag haft av 
slutkapitlet, som med rikhaltig exemplifikation försöker 
demonstrera hur Sartres engagemangsteori förändras un
der årens lopp. Bland annat är det frapperande, hur 
Goldthorpe intuitivt tycks ha känt på sig, att Sartre gravi- 
terar i en socialt-optimistisk och etisk riktning långt innan 
Critique de la raison dialectique (1960). Uppbrottet från 
den misantropiska pessimism som präglar ännu L’étre et 
le néant (1943), vad beträffar de medmänskliga relationer
na, inträffade långt innan Sartre på allvar fördjupade sig i 
marxismen. Redan i L’engagement de Mallarmé och i La 
Grande Morale, extraits d’un Cahier de Notes, alltså re
dan mot 1940-talets slut och under 1950-talets böljan, 
försiggår den stora nyorienteringen. Och här har ju den 
alldeles nya utgivningen av Sartres dagböcker och moral
filosofi bara bestyrkt riktigheten i Goldthorpes synsätt.

Thure Stenström

Gunnar Eidevall: Amerika i svensk 1900-talslitteratur. 
Från Gustaf Hellström till Lars Gustafsson. Acta Univer- 
sitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in History of 
Literature 25. Sthlm 1983.

Gunnar Eidevalls nya bok är ett bidrag till den utforskning 
av svensk amerikauppfattning som Harald Elovson inled
de 1930. Efter en inledning och ett bakgrundskapitel be
skriver Eidevall i tio avsnitt den skönlitterära amerikabil
den i Sverige från första världskrigets slut till 1970-talets 
mitt. Portalfigur är som synes Gustaf Hellström och efter 
presentationen av honom följer porträtt av en rad både

stora och små namn i vår moderna litteratur. Snabbkarak
teristiker av några reseskildrare, vetenskapsmän och 
opinionsbildare kompletterar bilden.

Uppläggningen är alltså kronologisk. Eidevall vill ge en 
helhetsbild av författarnas amerikasyn och begränsar sig 
klokt nog till skribenter som varit i Förenta staterna. 
Däremot avstår han från jämförelser med främmande 
amerikaskildrare -  även sådana som var kända i Sverige -  
vilket kan göra framställningen en smula perspektivlös.

Eidevalls främsta syfte är att visa »hur Amerikauppfatt- 
ningama i Sverige har skiftat, ändrats eller bevarats ge
nom 1900-talets många och stora omvälvningar». Denna 
uppgift är dock alltför komplicerad för att kunna lösas på 
det begränsade utrymme författaren tar i anspråk. Under
sökningen hade vunnit på att Eidevall lämnat den breda 
presentation han eftersträvar och koncentrerat sig på någ
ra infallsvinklar -  idélinjer eller motivkomplex -  i materi
alet. Han hade då kunnat göra mer utförliga bakgrunds- 
teckningar än vad som nu är möjligt, vilket givit hans 
framställning ökad tyngd och precision. En sådan upp
läggning hade också gjort det lättare för honom att föra in 
utländsk amerikakritik i bilden.

Bristen på avgränsning har lett till ytlighet. Eidevall 
redovisar lojalt sina författares åsikter men lägger genom
gången på en alltför refererande nivå. Går han bakom 
texterna är det bara för att ta fram biografisk information 
som belysning av en författares attityd. Andra typer av 
frågeställningar -  sociologiska eller ideologikritiska t. ex. 
-  saknas helt.

Särskilt markant blir ytligheten när Eidevall blickar till
baka i sitt material och aktualiserar en tidigare behandlad 
författare. Vi får sålunda veta att det finns likheter mellan 
Fredrika Bremers och Vilhelm Mobergs syn på Förenta 
staterna och att Hjalmar Bergmans varningsord om 
»amerikaniseringen» på tjugotalet återklingar i Göran 
Palms kampanj mot »västindoktrineringen» fyrtio år sena
re. Eidevalls påpekanden är säkert riktiga men hans jäm
förelser mellan förr och nu framstår som intetsägande då 
hans textgenomgångar saknar analytisk skärpa. Den 
intressanta växelverkan mellan amerikabildens oföränder
lighet och dess föränderlighet som otvivelaktigt finns blir 
aldrig uppenbar för läsaren.

Även andra invändningar kan riktas mot Eidevalls sätt 
att organisera undersökningen. I bakgrundskapitlet om 
tiden före 1918 borde den betydande Hilma Angered- 
Strandberg ha placerats jämte Henning Berger. I andra 
fall frågar man efter poängen med de sammanställningar 
som Eidevall verkligen gör. Vilken är t. ex. den gemen
samma nämnaren mellan Walter Dickson och Jan-Olof 
Olsson utom att de samtidigt skriver böcker om Amerika? 
Det naturliga hade väl varit att föra ihop Dickson och 
Moberg -  två författare som från olika utgångspunkter och 
med olika resultat skildrar den svenska amerikaemigra- 
tionen. Och P. O. Enqvist hör självklart samman med den 
radikala sextitalskritiken av USA, inte med den Lars Gus
tafsson som alltmer lyriskt skriver om amerikanska ten
nisspelare, surfare och marathonlöpare.

Är det f. ö. välbetänkt att föra fram skildringen så långt 
som Eidevall gör? I sista kapitlet kommer han in på ett 
skede som ännu inte kan överblickas i sin helhet. Det 
hade förmodligen varit bättre att i en slutreflektion upp
märksamma den ökade förståelse för Amerika som fram
träder efter decennieskiftet.
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Dessa anmärkningar får inte undanskymma att Eide- 
valls bok rymmer enskildheter av intresse. Det är utmärkt 
att han lyfter fram Dicksons emigrantsvit och att han 
diskuterar hur Mobergs samtidspolitiska engagemang fär
gar utvandrarseriens amerikabild; den diskussionen kunde 
kanske ha drivits ännu längre. Undersökningens bästa 
avsnitt är partierna om Rådströms och Setterlinds femti- 
talsböcker om Amerika; där är Eidevall uppenbart kon
genial med sitt ämne, samtidigt som han har förmånen att 
arbeta med praktiskt taget helt outforskat material. Även 
behandlingen av Gunnar Hardings US A-inspirerade sjutti- 
talslyrik har förtjänster.

Eidevalls studie uppmärksammar en viktig linje i 
svensk 1900-talslitteratur och även om resultatet inte mot
svarar förväntningarna antecknar man gärna den arbets
prestation och den pionjärhandling som författaren utfört. 
Framtida forskare kommer säkert att återvända till hans 
ämne, kanske för mer punktbetonade insatser; föreliggan
de volym kan då tjäna som språngbräda. Inte minst under
stryker Eidevalls bok vikten av att de senare decenniernas 
politisk-kulturella diskussioner blir ordentligt utforskade. 
En anledning till att hans genomgång delvis hänger i luften 
är att han saknar stöd av sådana undersökningar. Jag 
tänker främst på den för »fyrti- och femtitalistiska» littera- 
turvetare så betydelsefulla tredje ståndpunkts-debatten 
som äntligen borde få allsidig belysning. Detsamma gäller 
sextitalets amerikadiskussion; kunskap om den är ound
gänglig för förståelse av periodens skönlitteratur. Eva 
Blocks avhandling från 1976 har nog inte sagt sista ordet i 
ämnet.

Lars Wendelius

Kjell Espmark: Resans formler. En studie i Tomas Tran- 
strömers poesi. Norstedt. Sthlm 1983.

Kjell Espmarks studie i Tomas Tranströmers diktning har 
dubbelt vetenskapligt intresse och värde. Dels lägger den 
grunden för framtida Tranströmerforskning, dels mar
kerar den teoretiska och metodiska ståndpunkter som 
borde kunna vitalisera diskussionen kring några av text
tolkningens grundfrågor. Bokens metodologiska posi- 
tionsangivelser skall här ställas i förgrunden.

En hastig tillbakablick på Espmarks tidigare arbeten ger 
perspektiv på både den kontinuitet och den nyorientering 
som i metodiskt hänseende kommer till synes i Tranströ- 
merboken. Gradualavhandlingen om Livsdyrkaren Artur 
Lundkvist (1964) hade en idéhistorisk och stilhistorisk 
inriktning. Med ett genetiskt betraktelsesätt kartlades i 
detaljer det »system av influenser» som frigjorde och 
utvecklade Lundkvist som modernist. Likartat var per
spektivet i Harry Martinson erövrar sitt språk (1970), här 
med koncentration på vad som kallades »den lyriska me
toden», en beteckning för diktarens val och organisation 
av språkliga verkningsmedel och stoffliga element i lyris
ka helheter. Under metodbenämningen »komparativ ho- 
lism» sökte Espmark en syntes av en historiskt kompara
tiv influensforkning och en nykritisk präglad textanalys, 
där respekten för diktverket som ett odelbart helt, för 
totalitetskaraktären, var vägledande. De monografiska ar
betena om Lundkvist och Martinson följdes av ett tradi-

tionshistoriskt längdsnitt i den lyriska modernismens se
kel från Baudelaire till Tobias Berggren. I två volymer, 
Att översätta själen (1975) och Själen i bild (1977) spårade 
Espmark den huvudlinje i modernismens lyrik som han 
kallade själsöversättningens konst. Även om det här gäll
de en speciell aspekt av den enskilda diktens totala metod, 
arbetade Espmark nästan genomgående med fokusering 
på funktionen i texthelheten. Traditionslinjen tecknades 
med en genetisk komparativ grundsyn i termer av incita
ment, impulser, stimulanser, beroenden, influenser. Den 
komparativa holismens ideal var också under arbetet med 
detta historiska vidperspektiv Espmarks metodiska rikt
märke. Med boken om Tranströmer har siktet ändrats och 
positionerna förflyttats. I dialog med aktuell internationell 
litteraturteori vänder Espmark tillbaka till den svenska 
författarmonografin med nya metodiska insikter och idé
er.

Till förutsättningarna för det nya arbetet hör en mate
rialsituation som är unik och häpnadsväckande med tanke 
på att det rör sig om en samtida författare i full verksam
het. Bristen på dokumentation i form av manuskript, 
brev, dagböcker etc. brukar ju annars vara en av huvudin
vändningarna mot försöken att vetenskapligt utforska för
fattarskap i vårt litterära nu. Veterligen har ingen littera- 
turvetare tidigare i Sverige, sysselsatt med en levande 
författare, lyckats mobilisera ett så mångskiftande och ur 
alla synpunkter rikt källmaterial som det som Kjell Esp
mark funnit fram till för sina Tranströmerstudier. Som 
forskare åtnjuter han ett så fullständigt förtroende både 
hos Tranströmer själv och i dennes litterära vänkrets att 
han uppenbarligen fått tillgång till det mesta som kan 
tänkas ha dokumentariskt värde för förståelsen av förfat
tarskapet. Dit hör först och främst det material som Tran
strömer själv ställt till förfogande: diktmanuskript av 
tryckt och otryckt, dagböcker, anteckningar. Espmarks 
vänskaps med Tranströmer alltifrån tiden för debuten har 
dessutom gett honom en sällsynt personlig närhet till för
fattarskapet genom författaren. Forskarens frågor till dikt
verken har kunnat omsättas till vännens frågor till förfat
taren. Otaliga gånger kan Espmark hänvisa till samtal med 
Tranströmer och hans muntliga upplysningar. Till doku
mentationen kommer så ett hundratal Tranströmerbrev 
från skilda tider, åtskilliga där dikter bilagts, brev till 
högst litterata vänner som Bo Grandien, Björn Julén, 
Sven Lindqvist och Göran Palm. Bland svenska monogra
fier har ingen skrivits i så omedelbar och fruktbar närhet 
till författaren och hans litterära miljö och umgängeskrets 
som Espmarks om Tranströmer.

Detta från många källor rikt flödande biografiska eller 
biografiskt präglade material har naturligtvis varit en o- 
skattbar tillgång, men det har också -  för en forskare 
skolad i nykritikens anda -  ställt metodiska problem rö
rande dikt och biografi i blickpunkten.

Espmark tar mycket bestämt avstånd från »ett biogra
fiskt inriktat studium». Samtidigt som han med suverän 
överblick och detaljkunskap demonstrerar sin kännedom 
om författarskapets förankring i det självupplevda och 
samtidigt som han framhåller autenticitets kravets roll i 
Tranströmers poetik, deklarerar han eftertryckligt sin 
grundhållning: »Det är den poetiska texten som här skall 
stå i centrum och den biografiska informationen kommer 
att utnyttjas bara i den mån den kan bidra till att skärpa 
blicken för diktens egenart.» Tranströmers metapoetiska




