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2Öo Övriga recensioner

nom romanerna och som visar sig utgöra en paral
lell till Håvards livshistoria. I denna turnering får 
ödesmotivet snarast en antikt-klassisk utformning: 
människan är en lekboll i ödets händer. Men som 
alltid tillhandahåller Hoel pusselbitar, som gör det 
rimligt att tolka Håvards historia i psykologiska 
kategorier, och de Mylius visar här en sista gång 
hur komplexet radikalism-ödestro fungerar i Ho- 
els verk. Än en gång gestaltar Hoel hur barndo
mens traumatiska upplevelser kommer att styra en 
individs öden. Ibland framställer han detta 
grundmönster som en ödets lag, han »mytificerar 
ångesten» i de Mylius’ terminologi; ibland försö
ker han se det som ett socialt problem och dröm
mer om en framtidsutopi, där individen får utveck
las fritt utan hämmande och förkvävande band.

Man känner sig övertygad av de Mylius’ reso
nemang, som han stöder med skarpögda iakttagel
ser i själva romantexternas struktur och stilistiska 
enskildheter på ett sätt som omöjligen kan framgå 
av en kortfattad recension. Överhuvudtaget är 
hans studie en uppvisning i den »nya kritikens» 
konster och han kan sina nummer. Om man ändå 
vill komma med en reservation gäller den just 
hans inledningsvis omnämnda avståndstagande 
från varje annan metodisk infallsvinkel. Det hän
der att författaren försäger sig och tar till en jäm
förelse som t. ex. denna: »En skildring som den 
fnlgende har så forskellige digtere som Herman 
Bang (der naevnes i romanen) og Knut Hamsun 
(der ikke naevnes men hvis ånd svaever over van- 
dene) stået faddere til» (s. 140). Det är en vag och 
till intet förpliktande komparation, men läsaren 
tycker sig gång på gång se flera andar än så sväva 
över Mylius’ nykritiska vatten. Hur är det t. ex. 
med Kierkegaard, som nämns litet vårdslöst här 
och där i texten utan att man får besked på ens en 
så central punkt som Hoels föreställning om »gen- 
tagelsen» och den existentiella ångesten. I en av 
de ytterst fåtaliga noterna avfärdas problemet så
lunda: »Forholdet mellem angst og skaebnetro er 
belyst i Seren Kierkegaards Begrebet Angest.» Och 
med detta konstaterande får läsaren låta sig nöja.

Likaså saknar man en åtminstone summarisk 
behandling av Hoels förhållande till psykoanaly
sen, låt vara att Arne Stai gått in på saken i sin bok. 
Det känns otillfredsställande då de Mylius, fortfa
rande i en not litet en passant påpekar att Hoel 
gick i analys hos Wilhelm Reich under den tid då 
han som bäst höll på att skriva Veien til verdens 
ende. Ett fylligare resonemang på en så central 
punkt skulle ha berikat framställningen, men det 
är tydligt att de Mylius till varje pris vill hålla sin 
undersökning »ren» från alla metodiska grepp 
som går utöver ett internt textstudium. På så sätt 
blir den en elegant nykritisk ballong, som svävar 
litet väl fritt utan förtöjning i vare sig författarens 
privatliv eller samtid.

Metodisk renodling och ensidighet är givetvis 
inte något fel i sig, men man känner sig tveksam 
huruvida de Mylius drivit sin undersökning som 
ett slags experiment, väl medveten om andra me
toders relevans och tillämplighet på just det pro
blem han utvalt för sin studie, eller om han betrak
tar traditionell biografisk och komparativ littera
turforskning som något förlegat. Man tycker sig 
ibland finna denna inställning hos yngre danska 
litteraturforskare. I den mån ensidigheten i de 
Mylius undersökning bottnar i en sådan uppfatt
ning, vill man hoppas att hans lovande forskarbana 
skall utvecklas i riktning mot större vidd och tole
rans metodologiskt sett.

Gunilla Bergsten

Gavin Orton: Eyvind Johnson. Twayne’s World 
Authors Series 150. Twayne Publishers, Inc. 
New York 1972.

Eyvind Johnson har, med tanke på den position 
han intar i svensk 1900-talslitteratur, ägnats för
vånansvärt ringa uppmärksamhet av litteratur
forskningen. Någon större kritisk undersökning 
av hans författarskap föreligger ännu inte. Vad 
som finns tryckt är ett stort antal uppsatser om 
delproblem. Örjan Lindberger har bl. a. skrivit 
om Eyvind Johnson och antiken (Studiekamra
ten 1957) och om Eyvind Johnsons möte med 
Proust och Joyce (BLM 1960). Peter Hallberg 
analyserar temat »Eyvind Johnson, ordet och 
verkligheten» i BLM 1958. Berättartekniken i 
Molnen över Metapontion granskas i en längre 
uppsats av Sverker Göransson i Samlaren 1962. 
Bland färskare bidrag kan nämnas två artiklar av 
Lars Hemmel i Studiekamraten 1971 om Eyvind 
Johnson och existentialismen. De nämnda artik
larna utgör visserligen bara ett litet axplock men 
ger ändå en bild av det tämligen fragmentariska 
forskningsläget. Om man bortser från Eyvind 
Johnson-avsnitten i våra större litteraturhistoriska 
översiktsarbeten, föreligger inte heller på svensk 
botten något försök att ge en mera samlad pre
sentation av Eyvind Johnson och hans författar
skap.

Det ter sig mot denna bakgrund närmast symp
tomatiskt, att den första boken om Eyvind John
son har kommit att skrivas av en utländsk for
skare, den trettioårige lektorn i skandinavistik 
vid University of Hull, engelsmannen Gavin 
Orton. Jag bortser då, bör det tilläggas, från en 
liten skrift som 1947 publicerades av dansken 
Jörgen Claudi. Hans »Eyvind Johnson. En karak
teristik» saknar emellertid i dag intresse, inte 
minst därför att Eyvind Johnson då fortfarande 
hade många av sina bästa verk oskrivna.

Uppläggningen av Ortons bok återspeglar hans
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syfte: att informera en anglosaxisk publik om ett 
författarskap som utanför en trängre krets av 
skandinavister måste förutsättas vara till största 
delen okänt. Endast tre av Johnsons verk före
ligger ännu i engelsk översättning: Strändernas 
svall (»Return to Ithaca, 1952), Hans nådes tid 
(»The Days of His Grace», 1968) samt Nu var 
det 1914 (»1914», 1970). Det inledande kapit
let tecknar de biografiska konturerna och ger en 
förberedande översikt över Eyvind Johnsons rik
haltiga produktion alltifrån debuten 1924 med 
novellsamlingen De fyra främlingarna till ro
manen Favel ensam 1968. Därefter följer en i 
stort sett kronologisk genomgång av hela förfat
tarskapet med tyngdpunkter på Krilontrilogien, 
som ägnas ett särskilt kapitel, och på de historiska 
romanerna efter kriget. Slutligen sammanfattar 
Orton vad han anser vara de väsentligaste sär
dragen hos Eyvind Johnson som författare.

Det är ofrånkomligt att en bok av denna typ 
kommer att innehålla åtskilligt av rena innehålls- 
redogörelser, särskilt som Orton i första hand 
riktar sig till en publik som med få undantag har 
möjligheter att själva läsa de verk han diskuterar. 
Ändå tyngs inte Ortons bok av de refererande in
slagen. Han besitter nämligen i eminent grad för
mågan att kombinera den nödvändiga redovis
ningen av händelseförlopp och personer med ett 
elegant och skarpsinnigt friläggande av det vä
sentliga idéinnehållet. Hans presentationer av de 
enskilda verken växer därigenom ofta ut till verk
liga analyser vittnande om ett utomordentligt om
sorgsfullt och inträngande studium av de litterära 
texterna. Fina exempel på detta är hans diskus
sion av olika tolkningsplan i Krilon-serien eller 
av parallellismen mellan den antika berättelsen 
och nutidsberättelsen i Molnen över Metapon- 
tion. Om Ortons grundlighet och ambition att 
trots det begränsade utrymmet prestera någon
ting utöver en sammanställning av redan kända 
fakta och synpunkter vittnar även den redovis
ning han ger av källbakgrunden till de stoffmäs- 
sigt och motiviskt nära förbundna romanerna 
Hans nådes tid och Livsdagen lång. Orton har 
här tagit reda på vilka volymer ur den långa se
rien Geschichtschreiber der deutschen Vorzeit 
Eyvind Johnson studerat och kan peka på intres
santa detaljer som illustrerar det sätt på vilket 
fakta och fiktion vävts samman i de båda berät
telserna. När det gäller Hans nådes tid har Orton 
visserligen kunnat stödja sig på en opublicerad 
trebetygsuppsats av Berndt Jonsson vid Stock
holms universitet, men beträffande Livsdagen 
lång är det fråga om originalforskning.

Mindre »nya», men inte desto mindre intres
santa, är de synpunkter Orton redovisar i ett kort 
avsnitt rubricerat »Influences and Techniques», 
som bildar underavdelning till hans kapitel om

Eyvind Johnsons tjugotalsproduktion. Johnson 
vistades ju under större delen av tjugotalet utom
lands, huvudsakligen i Berlin och Paris, och har 
själv ofta vittnat om de viktiga impulser han un
der denna tid mottog framför allt genom läs
ningen av Proust, Gide och Joyce. Örjan Lind- 
berger har i den inledningsvis nämnda artikeln i 
BLM 1960 utrett de närmare omständigheterna 
kring de första kontakterna med Proust och Joyce 
och även dragit fram några tidiga exempel på 
hur Eyvind Johnson själv tillämpat de nya lär
domarna. Orton följer Lindberger, när han pekar 
på att den minnesproblematik man ofta möter i 
Eyvind Johnsons böcker sannolikt till viss del in
spirerats av teorierna i A la Recherche du Temps 
Perdu: »Johnson did not, of course, need Proust 
to tell him of the importance of memory, but the 
illustrations and discussions of the processes of 
remembering that appear in Johnsons novels, be- 
ginning with Remembering /romanen Minnas, 
1928. Min anm./, may possibly be prompted by 
Proust (and Bergson)».

Hos Joyce och Ulysses var det, enligt Orton, 
»stream of conscioussness»-idén som i första 
hand kom att få betydelse för Eyvind Johnsons 
eget författarskap. Även här kan han referera till 
Lindberger, som visat hur denna teknik först 
dyker upp hos Johnson i novellen Svår stund från 
1928 för att i större skala tillämpas i den året 
därpå utkommande romanen Kommentar till ett 
stjärnfall. Senare förekommer den inre monolo
gen ganska sparsamt hos Eyvind Johnson och han 
driver aldrig försöken att återge det okontrolle
rade medvetenhetsflödet lika långt som läromäs
taren.

Gide var för Johnson framför allt författaren 
till Les Faux-Monnayeurs. Även här låg inflytan
det, hävdar Orton, främst på det tekniska planet 
och närmare bestämt i den »tvärsnittsteknik» 
som Gide samtidigt diskuterar och tillämpar i ro
manen. Felet med naturalisternas berömda »snitt 
ur livet» var, påpekar Gide genom sitt språkrör 
i boken, författaren Edouard, att snittet alltid fö
retogs på längden, i tidens riktning. I stället 
borde det företas på bredden och visa mångfalden 
och samtidigheten av skeenden vid en och samma 
tidpunkt. Det är inte svårt att i Johnsons produk
tion finna exempel på hur han tillämpat en dylik 
simultanteknik och det förefaller inte osannolikt 
att åtminstone en av trådarna leder tillbaka till 
Gide.

Orton trycker starkt på denna »breadthwise 
cutting» men nämner däremot inte i sin diskus
sion av Gide-inflytandet ett annat drag som det 
är utomordentligt frestande att sätta i samband 
med läsningen av Les Faux-Monnayeurs. Jag 
tänker på Johnsons förkärlek för att bryta verk- 
lighetsillusionen och själv öppet framträda i be



rättelsen med kommentarer och reflexioner kring 
sin egen roll som författare. »Falskmyntarna» är 
ju vad man med en långt senare myntad term 
brukar beteckna som en »metaroman», en berät
telse som på samma gång handlar om sin egen 
tillblivelse. Något liknande kan också sägas om 
flera av Eyvind Johnsons verk. Jag tänker sär
skilt på Krilonserien, på romanparet Romantisk 
berättelse och Tidens gång från mitten av femtio
talet och på Livsdagen lång från 1964. Det före
faller mycket sannolikt att Johnson i detta avse
ende haft Gide som förebild. Samtidigt måste 
emellertid påpekas, att en liknande benägenhet 
att kliva in i berättelsen med kommentarer kring 
det egna berättandet utmärker också en annan av 
Eyvind Johnson mycket högt beundrad författare, 
nämligen Thomas Mann.

Något av ett grundtema i Ortons bok, som 
han också återkommer till och utvecklar i sin av
slutande »Conclusion», är uppfattningen att 
Johnson i utpräglad grad är idédiktare och att 
hans enda egentliga svaghet som författare ligger 
i en oförmåga att »hitta på»: »His great problem 
always seems to have been finding stories suffi
ciently interesting to carry the burden of ideas 
they generally have to bear». Bäst är Johnson, 
menar Orton, »when he has some basic story and 
elaborates it: his own life, in T h e  N o v e l a b o u t  

Olof; political events,, in Krilon; someone else’s 
story, in The Swell 0·» the B eaches;  historical 
fact, as in Dreams of Roses a n d  F ire . Given a 
story, he will tell it with ail the imagination and 
ingenuity he possesses. But his heart is not in 
the business of incident and excitement; the real 
action is elsewhere». Karakteristiken förefaller på 
det hela taget träffande och rättvis. Ändå är det 
svårt att undgå reflexionen att även Romantisk 
berättelse och Tidens gång, som Orton värderar 
lågt, i utpräglad grad bygger på självbiografiskt 
stoff, och att Krilon-böckerna, som tillhör hans 
favoriter, dock har en påtagligt svag »handling».

Till sist bör nämnas ytterligare en iakttagelse av 
mera generell natur som Orton gör, och som mer 
än någonting annat bidrar till att ge en djup
dimension åt hans bild av Eyvind Johnson. John
sons bästa verk karakteriseras, menar han, av ett 
påtagligt spänningstillstånd, som han beskriver 
som en konflikt mellan å ena sidan ett utomor
dentligt starkt känsloladdat innehåll och å den 
andra ett påfallande behärskat, närmast kyligt ut
tryckssätt med ironi och understatement som vik
tiga ingredienser. Många läsare far genom denna 
stil uppfattningen av Eyvind Johnson som en allt
för intellektuell och känslosval författare, men 
det är, påpekar Orton, att missförstå hans avsik
ter: »The emotion is in the subject matter; the 
style counteracts the emotion; and the reader 
stands in between, at the point of balance».

2Ö2 Övriga recensioner

Orton menar att samma grundläggande konflikt 
utgör ett centralt inslag också i Eyvind Johnsons 
personskildring. »The control of despair is a 
major theme in Johnson’s works», hävdar han 
och exemplifierar påståendet med en lång rad fi
gurer ur Eyvind Johnsons persongalleri, alltifrån 
Andersson i Stad i mörker och Clerk i Minnas 
till Johannes Lupigis i Hans nådes tid och Dona- 
tus i Livsdagen lång. Men, tillfogar Orton, »the 
character who grapples hopefully with despair, 
whose faith is tempered by scepticism and who 
fights with dispassionate fervor — he is the hero 
of Johnson’s novels and one of his names in Jo
hannes Krilon».

Stig Bäckman

C. Moody: Solzhenitsyn. Oliver & Boyd. Edin
burgh 1973.

Det är inte lätt att skriva om Solzjenitsyn. Det 
beror inte bara på att han är en fortfarande aktiv 
författare utan också på att en bedömning av hans 
författarskap inte kan undgå att ta hänsyn till en 
rad speciella faktorer. Först den biografiska: även 
om hans böcker inte är direkt självbiografiska, 
bygger de (före Augusti 14) i hög grad på ett 
självupplevt verklighetsstoff. Ur detta stoff stiger 
så bilden av en särpräglad och egensinnig per
sonlighet fram med klara relationer till människan 
Solzjenitsyn och hans aktuella situation. Sina verk 
har författaren vidare direkt betecknat som »poli
tiska» och det innebär att de bör sättas in i ett 
historiskt och ideologiskt sammanhang.

Så långt rör det sig om yttre faktorer som kan 
tänkas påverka den verklighetsmodell Solzjenit
syn bygger upp i sina böcker. Eftersom verklig- 
hetsstoffet inte framläggs i form av dokument el
ler direkt självbiografi är det förståeligt att spän
ningar kan uppstå mellan material och de litte
rära konventioner han använder. Man ställs alltså 
inför de gamla frågorna om författarens distans 
till sitt ämne och om verklighetsstoffets trans
formation och strukturering, frågor som alltid va
rit aktuella i rysk litteratur. En jämförelse med 
exempelvis den senare Tolstoj (romanen Upp
ståndelse) eller den senare Tjechov är lärorik. 
Men Solzjenitsyns sätt att lösa problemet kan gö
ras till föremål inte bara för komparativa jämfö
relser utan också för högst skiftande kritiska be
dömningar (som också skett). En sak som inte 
saknar betydelse i sammanhanget är att verk som 
Första kretsen och Cancerkliniken tydligen ännu 
inte föreligger i slutgiltiga, auktoriserade ver
sioner. Författarens påstås sålunda ha i sin ägo 
en fylligare och mera genomarbetad version av 
Första kretsen.


