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transponering till det antikiserande myt-planet 
(vilket väl genomlysts av Palm) utan en genomgri
pande förnyelse av hela det lyriska språket. De en
skilda dikterna studeras i något opreciserad tåg
ordning (till dels efter tillkomstdata) men aldrig 
efter den konstnärligt sett långt intressantare pla
ceringen i trycket. Den Eliot- och Ekelöfbesläk- 
tade gestaltningen av känslans verklighet i Guda
saga — konkretiseringen av vanmakten och arti- 
kuleringen av det expressiva ropet i två funda
mentala bildkomplex, genom vilka känslan förs vi
dare och fördjupas från dikt till dikt — är värd en 
egen studie, och jag går därför inte här närmare in 
på vad avhandlingen försummat behandla ifråga 
om modernismen i Gudasaga.

Trots reservationerna kvarstår som huvudin
tryck av Anders Palms avhandling: en gedigen un
dersökning, utförd med på en gång lyhörd närhet 
till Gullbergs dikt och vetenskaplig distans till 
ämnet — dessutom en avhandling som genom sin 
spänstiga förmedling av lyrikstudiets värde blir 
forskningspolitiskt viktig i dessa yttersta dagar, då 
det gäller att övertyga såväl statsmakter som den 
litteraturintresserade allmänheten om betydelsen 
av humaniora.

Ulla-Britta Lagerroth

Pär Hellström: Livskänsla och självutplåning. Stu
dier kring framväxten av G unnar Ekelöfs Strountes- 
diktning. (Skrifter utgivna av Litteraturvetenskap
liga institutionen vid Uppsala universitet, 3.) Akad. 
avh. Uppsala (tr. Motala) 1976.

Trots att endast åtta år förflutit sedan Gunnar Eke
löfs död våren 1968 har inte mindre än fem dok
torsavhandlingar om hans diktning redan hunnit 
publiceras. Härtill kommer — förutom Reidar Ek- 
ners grundläggande Ekelöfbibliografi från 1970 
-  bl. a. Leif Sjöbergs 1973 i bokform utgivna 
kommentarer till En Mölna-elegi (A Reader’s 
Guide to Gunnar Ekelöfs A Mölna Elegy, New 
York 1973) samt en hel rad uppsatser och essäer.

Pär Hellströms avhandling för doktorsexamen 
kan således inte betecknas som något pionjärarbe
te. Emellertid har förf. valt att studera vad han 
kallar »Strountestrilogin», dvs. Strountes (1955), 
Opus incertum (1959) och En natt i Otocac 
(1961). Även om enskilda motiv och texter i dessa 
tre samlingar tidigare analyserats, utgör Hell
ströms ambitiösa och intelligenta specimen den 
första sammanfattande specialundersökningen av 
ämnet.

Den nära 340 sidor långa avhandlingen är upp
delad i tre mycket omfångsrika kapitel.

I det första, som rubricerats »Jag tror på detta

h v », söker förf. via en serie motivstudier och kom
parationer följa utvecklingen av vad han benämner 
Ekelöfs »livskänsla» från tiden före debuten 1932 
till början av 1960-talet. Med termen »livskänsla» 
avser Hellström »hela det komplex av åsikter, 
stämningar och attityder som alla olikheter i öv
rigt har det gemensamt att tillvaron här och nu be
tonas» (s. 20). Han jämför denna Ekelöfska livs
känslas genom åren skiftande uttryck med livs
synen hos bl. a. D. H. Lawrence, Rimbaud, 
Nietzsche, Pär Lagerkvist, Erik Blomberg, Artur 
Lundkvist, Edith Södergran, Vilhelm Ekelund och 
Harry Martinson.

I detta sammanhang undersöker Hellström vi
dare Ekelöfs samhällskritiska diktning, »djursym
boliken» i hans författarskap samt diktarens syn på 
relationen mellan intellekt och känsla, »tankehjär
tats och kroppssjälens tematik». Kapitlet avslutas 
med en analys av dikten Ex Ponto i Strountes.

I avhandlingens andra kapitel, Vägen till Kina, 
riktas uppmärksamheten på Ekelöfs förbindelser 
med kinesisk kultur från 20-talets sista år till och 
med Strountesperioden. Den för att citera förf. 
(s. 16) »kinesiska föreställningsvärldens alla mani
festationer i Ekelöfs författarskap» registreras, 
men Hellström lägger dock tyngdpunkten på den 
enligt honom djupgående och av tidigare forsk
ning i stort sett förbisedda påverkan som Ekelöf 
ska ha rönt från taoismen.

Den sistnämnda lärans betydelse för bl. a. 
»horisont- och vägsymboliken», »likgiltighetens, 
meningslöshetens och tomhetens attityder» samt 
för »samhällsfilosofm» i Ekelöfs författarskap 
framhävs kraftigt av Hellström.

Efter dessa två kapitel, som således tidsmässigt 
omspänner större delen av Ekelöfs produktion, 
koncentrerar sig avhandlingsförf. i slutkapitlet på 
Strountesdiktningen. Kapitlet inleds med ett längre 
avsnitt, som tecknar en biografisk bakgrund till 
Ekelöfs diktning under perioden. Hellström över
går därefter till att studera vissa inslag i Strountes- 
trilogins »absurdistiska» eller »antiestetiska» 
poesi: vitsar och ordlekar, parodier, nonsensvers, 
»sakpoesin», drömdiktning, grotesker m. m. Ock
så här anlägger förf. främst ett komparativt per
spektiv, men söker även sätta den Ekelöfska ab
surdismen i relation till samtida litterär debatt: 
exempelvis ska, enligt Hellström, denna absur
dism delvis ses som en reaktion mot de svenska 
40-talisternas lyrik.

Anknytande till en Ekelöfsk cirkelkomposition 
avslutar så förf. avhandlingen med ytterligare ett 
avsnitt om Ex Ponto.

Generellt kan om Hellströms doktorsspecimen 
sägas, att dess inriktning är främst komparativ och 
idéhistorisk: det är idéimpulserna och de littera
turhistoriska jämförelserna som står i centrum för
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förf:s intresse, bakgrundsteckningarna är om
fångsrika och detaljerade; men de lyriska texter
nas struktur och formellt-språkliga egenskaper äg
nas föga eller ingen uppmärksamhet, vilket väl i 
och för sig kan betraktas som en fullt legitim be
gränsning av undersökningsuppgiften.

Redan här bör också framhållas, att det är ett i 
flera avseenden förtjänstfullt och imponerande ar
bete Hellström åstadkommit. Det bygger på ett 
synnerligen omfattande tryckt och framför allt 
otryckt källmaterial. Det vittnar om en vidsträckt 
beläsenhet och en god förtrogenhet med det svår
bemästrade ämnet. Förf. visar en sympatisk benä
genhet att aldrig undvika svårigheter och kompli
cerade problem: istället uppsöker han dessa, går in 
i närkamp med dem. Hans undersökning är djärv 
och kvalificerad, ofta skarpsinnig.

Enligt min mening borde Hellström dock före 
tryckningen ha underkastat boken en betydligt 
grundligare genomarbetning av i första hand dis
positioneil, källkritisk och metodisk art.

Framställningen är knappast lättillgänglig. Formu
leringarna är tunga, ibland rentav dunkla, och 
Hellström förfaller ofta till irriterande och alldeles 
onödiga lärdomsuppvisningar.

Citat från de klassiska språken lämnas genom
gående oöversatta, vilket strider mot nuvarande 
avhandlingspraxis. Exempelvis översätter förf. inte 
(avh., s. 22), och söker inte heller härleda, ut
trycket /laïQSÎov 'ijrux'nç/ i ett av honom an
fört stycke ur Ekelöfs filosofiska anteckningar 
från 1930-31 (Cahier I), vilket är synd, eftersom 
han därigenom missar en poäng. Uttrycket (»sjä
lens läkeplats») går tillbaka på Diodorus Siculus 
(1.49.3), enligt vilken det utgjorde inskriptionen 
på det heliga biblioteket i Thebe i Egypten; från 
17 10  trycktes det på pärmarna till Uppsala uni
versitetsbiblioteks i skinn inbundna böcker (se 
härom Donum Grapeanum 1945, s. 376 ff.). I 
Ekelöfs anteckning — uttrycket förekommer på 
två ställen i Cahier I — blir innebörden, att man 
ska söka harmoni, medvetenhet och lycka i natu
ren och genom sinnena, ej i böckernas artificiella 
värld, vilken endast kan erbjuda en bedövning, 
ett »själens opium».

Detta är nu bara en detalj. Men några gånger 
är dessa citat i avhandlingen inte bara oöversatta 
och bristfälligt kommenterade; de framstår även 
som helt omotiverade och direkt missvisande. 
Titeln »Opus incertum» är sålunda inte, som förf. 
vill göra gällande (s. 267), hämtad från Pollio Vi
truvius’ definition av de bägge murtyperna opus in
certum och opus reticulatum i De architectura (II. 
VIII. 1-2), utan troligen från Svensk Uppslagsbok 
(2:a uppl., bd 21, sp. 1128). Där, liksom för Eke
löf, har termen inte samma innebörd som i 
De architectura. Hellström bygger sin tolkning

av titeln på Vitruvius’ uppgift (De architectura 
II.VIII. 2), att båda de nämnda murtyperna ska 
uppföras med »mycket små» stenar (»utraque 
au tem ex minutissimis sunt instruenda»): detta 
sammanställer förf. med att dikterna i samlingen är 
korta och »oslipade». Han har inte observerat, att 
Ekelöf själv förklarar vad han avsett med titeln i 
ett brev till sin tjeckiske översättare, Joseph 
Vohryzec, den 19.4.1965: » ’Opus incertum’ — bå
da betydelserna ’ovisst verk’ och ’icke regelbun
den mur, uppmurad av olika stora stenar’ är rik
tiga» (min kurs.). Det är alltså enligt Ekelöf ore
gelbundenheten, stenarnas skiftande art eller stor
lek, som är det viktiga i sammanhanget (vilket 
f. ö. helt överensstämmer med definitionen i 
Svensk Uppslagsbok), och som måste bilda ut
gångspunkten för varje tolkning av titeln.

Flera exempel av detta slag skulle kunna näm
nas — ett är den ensidiga tillämpningen och delvis 
felaktiga tolkningen av Aeneis VI: 893-96 (avh., 
s. 253 o. 281), ett av mottona till Strountes — men 
dessa måste av utrymmes*skäl här lämnas okom
menterade.

Till skillnad från de genomgående noggrant 
återgivna citaten kännetecknas avhandlingens re
feratteknik av vissa inadvertenser. Flera av dessa, 
som väsentligt påverkar förf:s tes om det taoistiska 
inflytandet på Ekelöfs diktning, ska behandlas i 
samband med granskningen av kap. II. Här ska 
endast ett exempel anföras.

På ett ställe i avhandlingen (s. 137) återger förf. 
en anekdot om den taoistiske vishetsläraren 
Chuang-tse: dennes hustru har nyligen avlidit; 
en besökande vän finner emellertid filosofen sys
selsatt med att sjunga och trumma. Hellströms re
ferat lyder: »På vännens förebrående ord förkla
rar Chuang-tse att han sedan den första sorgen 
gått över kommit att tänka på att hans hustru en 
gång existerat i  annan form  före födelsen» (min 
kurs.). Men i den av förf. åberopade källan heter 
det, tvärtom: »I remembered that she had already 
existed in a previous state before birth, without 

form or even substance» (Musings of a Chinese Mys
tic. Selections from the Philosophy of Chuang 
Tzu, London 1947, s. 1 1 1 ;  min kurs.).

Här rör det sig väl dock om ett rent slarvfel 
från förf:s sida. Lite allvarligare är den brist på ele
mentär historisk källkritik som han stundom 
ådagalägger.

För att belysa dikten Den gamle superkargören: 
Souvenir du Mariage de la Suède aux Pays de 
Chine i Non serviam (1945) använder sig förf. av 
uppgifter i Ivar Lo-Johanssons Författaren (1957) 
och Erik Asklunds Livsdyrkarna (1963): Ekelöfs 
»noggranna utpensling av dagrar och färgnyanser 
i naturomgivningen» passar enligt Hellström »väl 
samman» (s. 164) med Asklunds uppgift att dikten 
skrevs i Hölö-Mörkö under samtal om bl. a. kine



siska dikter om källor samt med Lo-Johanssons
»antydan om att poeten Wang-Wei, som (-----)
flitigt gav prov på de nämnda motiven, ivrigt läs
tes i kamratkretsen» (ibid.).

Nu fingeras ju händelserna i dessa romaner ut
spelas under 30-talet, medan originalmanuskriptet 
till Den gamle superkargören — ett sex sidor långt 
utkast — är daterat »14 sept. 1942» (ant. bok T; 
ej observerat av förf.). Men alldeles bortsett från 
detta -  liksom bortsett från det faktum, att Lo- 
Johanssons av förf. åberopade skildring inte alls 
ger belägg för förmodandet att »Wang-Wei
(-----) ivrigt lästes i kamratkretsen» (jfr Lo-Johans-
son, s. 232 f.) — kan ju fiktiva personers uttalan
den i romaner, hur självbiografiska de än må vara, 
tillmätas ett ytterst ringa källvärde: i varje fall kan 
man inte som Hellström bygga resonemang om 
dikters tillkomst och inspirationsbakgrund på ett 
så dubiöst och sent material.

Till avhandlingens största svagheter hör dispo
sitionen. Redan den lite vaga och svävande titeln 
inger farhågor. Hellström förklarar sin disposi
tion med att han velat belysa såväl Strountesdikt- 
ningens egenart som kontinuiteten i Ekelöfs för
fattarskap: därför har han valt att inte skriva en 
monografi över Strountestrilogin, utan måst kom
plettera undersökningen av denna med studier 
över vissa motiv och idéer i hela Ekelöfs tidigare 
produktion; ändock ska trilogin stå i centrum för 
avhandlingen, »bilda den axel kring vilken under
sökningen rör sig» (s. 15).

Förf. konstaterar själv att detta dubbla perspek
tiv innebär en olägenhet och man är böjd att hålla 
med honom. Hellström har påtagliga svårigheter 
att organisera sitt stoff, och intrycket av splittring 
och disproportion blir stundom besvärande.

Enskilda problem och t. o. m. textanalyser hac
kas sönder mellan kapitlen. Detta gäller exempel
vis dikterna En verklighet (drömd) (avh., s. 17 f. 
o. 166 ff.), Cinéma Colisée: den naturliga ondskan 
(s. 88 o. 164) och Ex Ponto (s. 105 ff. o. 278 ff.). 
Ekelöfs samhällssyn behandlas på två ställen i av
handlingen, i kap. I och kap. II (s. 50—77 o. 
194 ff.). Diskussionen av Ezra Pounds relationer 
till Kina och förbindelserna mellan Pound och 
Ekelöf delas upp på inte mindre än fyra separata 
avsnitt (s. 117 , 156, i7off., 17 9 f.).

Bakgrundsteckningen till avsnittet om det taois- 
tiska inflytandet på Ekelöfs Strountesdiktning är 
kraftigt överdimensionerad och har i viss mån 
karaktären av en ren excerptsamling. Redogörel
sen för Kinaintresset i europeiskt och svenskt kul
turliv alltifrån 1700-talet jämte presentationen av 
Ekelöfs tidigare förbindelser med taoismen upptar 
nära 60 sidor; endast 30 sidor ägnas däremot ana
lysen av själva huvuduppgiften — de taoistiska in
slagen i Strountestrilogin.

Detsamma gäller behandlingen av den biogra

fiska bakgrunden till Ekelöfs 50-talsdiktning i slut
kapitlet. För det första är redan placeringen av det
ta avsnitt egendomlig, eftersom förf. inte lyckas 
etablera någon som helst förbindelse mellan det 
biografiska stoffet och den omedelbart därpå föl
jande undersökningen av Strountesdiktningens 
estetik och poetiska karakteristika. Däremot kan 
man fråga sig om inte materialet -  jag tänker här 
närmast på Ekelöfs ekonomiska situation — äger 
viss relevans för bedömningen av hans samhälls
kritik, vilken senare ju behandlas redan i inled
ningskapitlet.

Väl kan förf. försvara sig med att redogörelsen 
för biografica äger ett slags egenvärde och är ägnad 
att belysa »resedikterna» eller »turistpoesin» i de 
tre samlingarna (jfr avh., s. 202 f.). Och visst med
delar Hellström en rad värdefulla upplysningar 
om diktarens konkreta levnadsförhållanden under 
denna tid. Men den minutiösa redovisningen av 
resor, flyttningar, bostadsbekymmer, förkylning
ar, spritproblem och andra biografiska detaljer blir 
inte sällan mekanisk: utrymmet upptas till stor del 
av referat samt av lapidariskt kommenterade brev- 
och diktcitat. Förf. tvingar sig till skäligen me
ningslösa upprepningar av vad andra forskare re
dan sagt (jfr t. ex. avh., s. 2 1 1  och Leif Sjöbergs 
uppsats A Note on Poems by Ekelöf, Scandinavian 
Studies 1967/2, s. 15 1b ), någon gång utan refe
renser till föregångarna (jfr redogörelsen för Di- 
wantrilogins antecidentia i avh., s. 231 ff. och min 
avh. Ensamheten, döden och drömmarna. Studier 
över ett motivkomplex i Gunnar Ekelöfs diktning, 
1971, s. 185 ff., 265, 346, not 24).

Mycket kunde här saklöst ha strukits till förmån 
för väsentligare stoff. Därtill kommer, att textana
lyserna i avsnittet är ytliga och tämligen ointres
santa. Dikterna får fungera endast som ett slags ly
riska illustrationer till brevmaterialet. Egentligen 
lyckas Hellström inte komma fram till mycket 
mera än att Ekelöf verkligen varit på de platser han 
diktat om, vilket får anses som ett väl trivialt resul
tat av den omfångsrika undersökningen.

Avhandlingens disposition förrycks även av 
några komparationer av rent exkursiv art, som av
bryter framställningens huvudlinje utan att tillföra 
undersökningen meningsfulla resultat.

Till denna kategori hör t. ex. jämförelsen mellan 
tematiken i Färjesång och Hesses roman Sidd- 
hartha från 1922 (avh., s. 153 ff.). Hellström re
gistrerar här överensstämmelser mellan vissa tao- 
istiska och buddhistiska föreställningar i Hesses 
roman och motsvarande idéelement i Färjesång. 
Men om nu Ekelöf verkligen läst Siddhartha vid 
denna tid — några belägg för detta anförs inte, 
och romanen översattes som bekant till svenska 
först 1946 — så var ju, om man får tro på förf:s 
framställning i övrigt, dessa idéelement sedan 
länge förtrogna för den svenske diktaren och häm
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tade ur andra källor. Den högst eventuella impul
sen från Hesse blir då alltför sekundär och sen 
för att tillmätas något egentligt intresse i samman
hanget, och motiverar i alla händelser knappast en 
utredning på flera sidor.

Alldeles oproportionerligt utrymme ägnas ock
så anknytningspunkterna mellan Ekelöf och Ezra 
Pound. Ekelöf publicerade i juni 1954 ett slags 
hyllningsdikt till Pound. Den tycks ha tillkommit 
närmast av en tillfällighet, men präglas av en djup 
medkänsla med den hårt prövade diktarkollegans 
öde:

O röst som kom till mig 
eko av röst som också är valv 
valv som är luft och rymd 
rymd som är blom 
Röst som jag längtat efter 
hur lyckas du smyga dig ut 
ur de instängda rum 
där de håller dig fången 
och hur är din art så fri!

Dikten som sådan förutsätter ju knappast något 
annat incitament än just medkänslan med en 
olycksdrabbad människa, som lyckats bevara sin 
personliga integritet trots förnedring och lidande. 
Men den föranleder Hellström till en lång, detal
jerad genomgång av samtliga paralleller mellan 
Pounds och Ekelöfs diktning (s. 170 ff., 179), in
klusive valet av allusioner på gemensamma val- 
fränder och texter (Apulejus, Leopardi, Villon, 
Hesiodos etc.).

Av större principiellt och metodiskt intresse är 
dock diskussionen om Ekelöfs förhållande till den 
s.k. Uppsalafilosofin (avh., s. 26 ff.). I artikeln 
Under hundstjärnan, tryckt i Karavan 1934, går 
Ekelöf till fränt angrepp mot bl. a. vetenskapen 
och bildningstraditionen. I slutet av artikeln heter 
det:

»Bortom de fem sinnena skall andra sinnen leda 
oss. Jag tror på det irrationella.

Bortom den svåra stunden känner jag att det 
finns själar som vill mig väl.

Det övernaturliga är naturligt och kan konstate
ras var dag och överallt för den som inte ser 
med Uppsalaögon.»

I den sist citerade satsen är, säger Hellström, 
»adressen tydlig» (s. 27): Ekelöf tycks ha delat de 
missuppfattningar om innebörden av Uppsala- 
filosofins värdeteori som var vanliga under 30- 
talets förra hälft: han har i Under hundstjärnan 
sällat sig till denna tankeriktnings motståndare. 
Hellström relaterar Ekelöfs formulering till de 
mot Hägerström kritiska debattinlägg av Land
quist och Böök, som Marc-Wogau redovisar i sitt 
arbete om Hägerström från 1968 (Studier till 
Axel Hägerströms filosofi, s. 195 ff.). Något läng

re fram i avhandlingen fastslår Hellström med 
hänvisning till Under hundstjärnan, att »Ekelöf
(-----) redan tidigt anslutit sig till belackarna av
Uppsalafilosofin» (s. 99).

Enligt min mening är detta av flera skäl en fel
aktig slutsats. Utöver den här citerade noteringen i 
Under hundstjärnan kan förf. inte anföra ett enda 
indicium på att Ekelöf 1934 ens uppmärksammat 
Uppsalafilosofin eller debatten om denna. Formu
leringar i ett brev från december 1941 tycks tvärt
om tala för, att diktaren inte förrän under läsning
en av Ingemar Hedenius arbete Om rätt och moral 
(1941) kommit i kontakt med diskussionen om 
Hägerströms emotiva värdeteori: »Din bok har 
jag läst — behövde nog läsa den en gång till, då 
detta var min första kontakt med tänkesättet -  
men förstår den någotsånär» (brev Ekelöf — Inge
mar Hedenius 8 .12.4 1; jfr uttalandet om Upp
salafilosofin i efterskriften till Sent på jorden 
1962, s. 170). Men framför allt finns i Hellströms 
resonemang ett grundläggande metodiskt misstag. 
I det lapidariska och ospecificerade uttrycket 
»Uppsalaögon» kan man givetvis inte inläsa en 
syftning på just Uppsalafilosofin, än mindre ett 
ställningstagande i en så speciell idédebatt som det 
här är fråga om. Överensstämmelsen mellan Eke
löf och Landquist/Böök kan ju inte ens sägas vara 
»grund» (jfr Linnér, Litteraturhistoriska argu
ment, 1964, s. 40 f.): i Under hundstjärnan åter
finns inte ett enda av de argument som de senare 
framför. Ett rimligare antagande torde vara, att 
Ekelöf med »Uppsalaögon» avser helt enkelt en 
förtorkad akademisk intellektualism och skepti
cism i största allmänhet.

Flera av Hellströms komparationer demonstre
rar således en viss oförmåga att skilja mellan cen
tralt och perifert, av vilken bokens disposition blir 
lidande. Å andra sidan skulle man kunna hävda, 
att undersökningen också i sina avvikelser från 
huvudlinjen och övertolkningar ger prov på vär
defulla egenskaper som energi och lärdom.

Om avhandlingsdispositionen som helhet måste 
ändå sägas, att den knappast kan betraktas som väl
balanserad. Detta sammanhänger med att förf. 
sökt förena två inom ramen för en enskild under
sökning ytterligt svårförenliga ambitioner. Studiet 
av Strountestrilogins förutsättningar i kap. I—II har 
tillåtits expandera alltför kraftigt på bekostnad av 
analysen av själva Strountesdiktningen. Förf. mo
tiverar ju de bägge första kapitlen med att han där 
velat följa sådana idéer och motiv genom hela Eke
löfs tidigare produktion, som utgör de konstitutiva 
elementen i Strountesdiktningen: »De motiv och 
tankekomplex som tagits upp /i kap. 1-11/ har ute
slutande valts med hänsyn till deras frekvens i 
Strountesdiktningen», fastslår han (s. 202). Detta 
är nu ett pseudokvantitativt uttalande av tvivel
aktig sanningshalt. Förf. tvingas själv erkänna, att



satsen åtminstone vad gäller det taoistiska inslaget 
inte är helt giltig (s. 169).

Dessutom kan frågan ställas, om Strountesdikt- 
ningens egenart, som förf. med sin disposition 
säger sig velat belysa (s. 15), verkligen ligger i 
»livskänslan» och i de taoistiska inslagen, således 
främst i livsattityden och idéinnehållet. Står denna 
egenart inte snarare att finna i formen och i este
tiken, och borde inte undersökningens tyngd
punkt ha förlagts dit?

I alla händelser hade det enligt min mening va
rit lyckligare, om förf. valt en betydligt stramare 
disposition, med strängare koncentration på det 
egentliga ämnet, Strountesdiktningen, om han ra
dikalt skurit ner bakgrundsteckningarna och stu
dierna »kring» ämnet för att i stället ge plats för 
mera allsidiga och energiska analyser av trilogins 
texter.

Avhandlingen har två huvudteser. Den första ut
vecklas med stor energi i inledningskapitlet. Hell
ström vill här för det första hävda, att Ekelöfs 
»livskänsla», eller rättare sagt en viss »positiv» 
komponent i denna, ägnats otillräcklig uppmärk
samhet av tidigare forskning, varigenom bilden av 
diktaren i någon mån blivit skev; en av undersök
ningens huvuduppgifter är att belysa denna »mer 
positiva, leende, enkla och anspråkslösa sida hos 
Ekelöf» (s. 1 5). För det andra menar sig Hellström 
i anslutning härtill kunna urskilja en bestämd ut
vecklingslinje i Ekelöfs produktion: en viss typ av 
»positiv» livskänsla kan registreras redan i texter 
före debuten, men försvinner i de första diktsam
lingarna för att åter dyka upp först mot slutet av 
decenniet och nå sitt definitiva genombrott i 
Färjesång — därefter utgör »ett stillsamt accepte
rande av en inomvärldslig tillvaro» (avh., s. 105) 
ett centralt element i 40-, 50- och den tidiga 60- 
talslyriken.

En rättvis bedömning av denna tes förutsätter 
en granskning av själva premisserna för resone
manget. Med termen livskänsla förstår ju Hell
ström sådana »åsikter, stämningar och attityder
som (------) har det gemensamt att tillvaron här
och nu betonas». Det är en diffus och allmänt syf
tande definition, vars innebörd dock blir klarare i 
den löpande framställningen: Hellström talar där 
om »den livstillvända, icke-metafysiska» kompo
nenten i Ekelöfs diktning (s. 20); vidare begränsar 
sig förf. till »det jordiskt-mänskliga» perspektivet 
— det »monistiskt-panteistiska» idékomplexet i 
Ekelöfs världsåskådning faller utom ramen för un
dersökningen, hävdar han (s. 20 f.).

Denna Hellströms bestämning av begreppet 
livskänsla är ur flera synpunkter olycklig. Den är 
för det första godtycklig, eftersom det i Ekelöfs 
tankevärld inte existerar någon motsättning mel
lan mänskligt-jordiskt och kosmiskt. Tvärtom:

diktaren föreställer sig en universell enhet, som 
omfattar hela skapelsen -  organiskt och oorga
niskt, levande och döda, stenar, växter, djur och 
himlakroppar. Människan och de jordiska tingen 
är således integrerande delar av denna levande, 
kosmiska enhet (jfr min avh., s. 33 ff., 40 ff. et 
passim).

Hellström är naturligtvis inte omedveten om 
detta grundläggande faktum, men han bortser än
då i sin undersökning praktiskt taget helt från det. 
Bl. a. av denna anledning blir hans — låt vara opre
ciserade och svävande formulerade -  kritik av ti
digare forskning (s. 15, 20, 201) inadekvat. Mot
sättningen mellan den senare och Hellström be
står inte, som förf. vill göra gällande, i att denna 
forskning inte beaktat »de livstillvända motiven» 
i Ekelöfs dikt (s. 201), utan helt enkelt i den för 
avhandlingen unika och diskutabla begränsningen 
till just dessa motiv.

Det kan f. ö. i detta sammanhang observeras, att 
Hellström, ehuru han framträder med ambitionen 
att lancera en ny bild av Ekelöf, dock i inte ringa 
utsträckning tvingas begagna sig av samma texter, 
författare (Lundkvist, Martinson, Lawrence, Rim
baud, Södergran etc.) och synpunkter som tidigare 
Ekner och jag. Så överensstämmer Hellströms syn 
på Rimbauds och Södergrans betydelse för Eke
löfs uppfattning av problemkomplexet ideal/verk- 
lighet och dikt/liv (s. 32 ff., 44f.) med tidigare 
forskningsresultat (se min avh., s. n 8 ff.; jfr Ek- 
ners efterskrift till Rimbaud, A., Lyrik och prosa, 
1972, s. 144ff.). Likaså är sammanställningen av 
Cahier I med En verklighet (drömd) i Om hösten 
och Tänkedikter VI i Opus incertum, vilken förf. 
presenterar som sin egen iakttagelse om en idé- 
och motivmässig kontinuitet i Ekelöfs författar
skap (avh., s. 21), förut gjord av mig (min avh., 
s. 55 f., 161 f.).

I och för sig är det naturligtvis värdefullt, att 
vad förf. kallar »de livstillvända motiven» hos 
Ekelöf ägnas ett specialstudium. En helt annan 
fråga är emellertid hur vittgående slutsatser som 
kan dras med utgångspunkt från den i avhandling
en företagna bestämningen av begreppet livs
känsla.

Hellströms begreppsdefinition visar sig vid en 
närmare granskning vara på en gång för vag och 
för snäv för hans egna syften.

Termen får täcka alldeles för många och dispa
rata företeelser, t. ex. Ekelöfs samhällsuppfattning. 
Trivialt sant är visserligen, att i denna del av för
fattarskapet »tillvaron här och nu betonas». Där
emot är det ju uppenbarligen orimligt att kalla 
denna samhällsuppfattning, med dess våldsamma 
angrepp på det svenska folkhemmet, för »posi
tiv» eller »bejakande», att säga att den represen
terar »ett stillsamt accepterande av en inomvärlds
lig tillvaro». I själva verket måste Hellströms för
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sök att se den samhällskritiska diktningen som en 
aspekt av den »positiva» livskänsla, vilken be
handlas i inledningskapitlet, sägas vara vilsele
dande.

Å andra sidan är det givetvis missvisande att ut
ifrån den snäva definitionen (livskänsla= begräns
ning till det jordiska eller inomvärldsliga) söka fö
reta distinktioner mellan Ekelöf och andra dikta
res totala världsåskådning. Slutsatsen, att Ekelöfs 
livskänsla i motsats till exempelvis Lagerkvists 
»helt begränsar sig till det jordiska» (s. 43, 44), 
är ju given i själva premissen för undersökningen 
och förf:s resonemang blir närmast tautologiskt. 
Hellström upptäcker till sist sitt misstag (s. 44), 
men drar inte konsekvenserna av sin sena insikt.

Av samma skäl finner jag det meningslöst att 
som Hellström tala om en utveckling hos Ekelöf i 
riktning mot »ett stillsamt accepterande av en 
inomvärldslig tillvaro». En sådan slutsats förutsät
ter, att det sistnämnda inslaget i diktarens världs
åskådning vägs mot andra centrala komponenter i 
denna. Härtill kommer ytterligare en svårighet, 
även den förknippad med den olyckliga defini
tionen. Å ena sidan kan Ekelöf aldrig under någon 
fas av sitt författarskap sägas reservationslöst ac
ceptera jordelivets villkor. Men å andra sidan för
svinner heller aldrig de för »livskänslan» konstitu
erande elementen (den starka upplevelsen av 
sexualitetens värde, föreställningen om de jordis
ka tingen som levande, besjälade, etc.): dessa sist
nämnda inslag accentueras snarast under perioden 
1932-36.

Slutligen är det inte svårt att hos Ekelöf under 
Strountesperioden finna uttalanden som effektivt 
dementerar avhandlingsförfis tes om en försoning 
med eller ett accepterande av den inomvärldsliga 
tillvaron som en kärnpunkt i Ekelöfs diktning allt
ifrån Färjesång. Jag ska här bara anföra ett — en av 
förf. inte observerad kommentar till just den text, 
Ex Ponto i Strountes, som han vill se som ett slags 
sammanfattning av »den inomvärldsliga och icke
metafysiska» livskänslans (s. 109) centrala idé
motiv. I ett brev till Reidar Ekner, av allt att döma 
tillkommet i960 (Kapsel Kommentarer K-KT) 
skriver Ekelöf bl. a.: »detta är viktigt, jag anser att 
det är i underjorden vi f. n. är. Dock kanske inte 
allra nederst.» Orden vittnar ju lika litet som Ex 
Pontos inledningsrader eller andra texter från 
denna tid (t. ex. För den inre läsaren och Detta 
oerhörda /barocka liv i Opus incertum) om en be- 
jakelse av jordisk tillvaro. Väsentligare är dock att 
Ekelöf i samma brev betecknar Ex Pontos »posi
tiva livskänsla i nuet» som »periferisk» i förhål
lande till huvudlinjen i författarskapet, represen
terad av texter som Panthoidens sång, En julinatt 
och En Mölna-elegi, vilka alla handlar om samma 
sak — jagets förhållande till den kosmiska en
heten:

»Det är hela tiden tal om Människan, den Stora 
Människan etc. etc. och hela serien av tillvarons 
kinesiska askar. Ex Ponto är ur denna synpunkt 
mer periferisk, ett ’försök till positiv livskänsla’ 
i nuet.»

Jag vill med detta ingalunda hävda, att Ekelöfs 
produktion under åren 1932-40 skulle vara sta
tisk: tvärtom rymmer den då som alltid ytterst vik
tiga omprövningar och positionsförskjutningar. 
Men dessa förändringar — som ju diktaren själv 
uttalat sig om i essän Självsyn från 1947 — sam
manhänger också i mycket med en förnyelse av 
Ekelöfs poetiska metod och litterära smak, var
igenom bl. a. surrealisterna och Rimbaud skjuts i 
bakgrunden. Detta i sin tur torde ha flera orsaker: 
irritationen över att av okunniga kritiker ständigt 
etiketteras som surrealistepigon, politiska stäm
ningar m. m. (se min avh., s. 94-136). Däremot är 
de begrepp och formuleringar som Hellström här 
använder lika litet ägnade att belysa den egentliga 
innebörden av denna utveckling som av Ekelöfs 
livs- och världsåskådning överhuvudtaget.

Mina här framförda invändningar riktar sig som 
synes mot vissa av förfis mera generella slutsatser. 
Det bör understrykas, att redan detta inlednings
kapitel rymmer mycket övertygande analyser och 
eminenta iakttagelser: hit hör framför allt avsnit
ten om Lawrence och Ekelund, där Hellström med 
stor sakkunskap klarlägger viktiga sammanhang.

En metodisk svaghet i komparationerna är dock 
deras ibland alltför höga abstraktionsnivå: förf. 
konfronterar inte i första hand de litterära texterna 
med varandra, utan låter det ena jämförelseledet 
— stundom bägge — utgöras av forskarnas (Linnér, 
Stenkvist, Espmark) analyser av dessa texter (La
gerkvist, Erik Blomberg, Lundkvist). Ligger inte i 
detta tillvägagångssätt en viss fara? Det är ju inte 
säkert att Ekelöf uppfattat de texter han läst på 
samma sätt som litteraturforskarna, vilkas fråge
ställningar av naturliga skäl varit andra än en icke 
litteraturhistoriskt professionell läsares, och som 
även kunnat bygga på ett annat material.

Att Ekelöf uppfattat i varje fall Lagerkvists dikt
ning på ett högst personligt sätt, som föga över
ensstämmer med gängse tolkningar, kan vi dock 
fastställa med hjälp av diktarens egna kommenta
rer (se min avh., s. 66ff.) — ett i detta samman
hang högrelevant material, som Hellström dock 
försummat att utnyttja.

Möjligen kan man även ställa frågan, om Ekelöf 
under 30-talet verkligen såg fullt så entydigt på 
Lawrence, som avhandlingsförf. synes vilja göra 
troligt. Hellström ställer (avh., s. 34 F) Rimbaud 
och Lawrence — dualismens och de alltför högt 
satta målens representanter — mot Blakes anti- 
dualism, hans krav på ett »Marriage of Heaven



and Hell». Men i ett brev till Johannes Edfelt 
från Dalsbruk i Åbolands skärgård den 30.7.1935 
(J. Edfelts samling, UUB) förefaller Ekelöf själv 
snarast betona likheterna mellan Blake och Law
rence. Han skriver:

»Läser Blake. Mycket intressant och mycket att 
lära. Hans uppfattning av himmel och helvete är 
min helt och hållet* (*nej, nästan) men jag tycker 
han underskattar Swedenborg. Det är underligt att 
se i hur många avseenden han påminner om Law
rence.»

Till de mindre givande avsnitten i detta kapitel 
hör utredningen om Ekelöfs samhällskritiska dikt
ning (s. 50-78). Förf:s framställning är här i hu
vudsak refererande och komparativ. Däremot av
står han medvetet från att diskutera historiska kau
salrelationer (s. 50). Han placerar Ekelöf i ett slags 
vakuum, behandlar texterna isolerade från de kon
kreta historiska, sociala och politiska förhållanden, 
mot vilka de utgör en reaktion.

Det förefaller mig knappast meningsfullt att stu
dera Ekelöfs samhällssyn med denna deskriptiva 
metod. Diktarens kritik har ju dessutom en starkt 
emotionell karaktär och uppvisar ofta inte den idé
mässiga pregnans, som gör den tacksam för idé- 
komparationer.

En rad i detta sammanhang väsentliga frågor 
återstår att besvara: hur förhåller sig Ekelöfs sam
hällskritik, med dess fräna angrepp på företeelser 
som centralisering, byråkratisering, materialism 
och traditionslöshet, till bärande tendenser i 
svensk samhällsutveckling och kulturpolitik un
der efterkrigstiden?

Och hur kommer det sig att Ekelöf glider från 
en under 30-talet surrealistiskt influerad kritik av 
det borgerliga samhället i allmänhet till — under 
andra världskriget — en kritik av just det svenska 
folkhemmets sociala miljö? Det finns material som 
belyser denna utveckling (jfr min avh., s. 109 f., 
14 1 ff.), men Hellström utnyttjar det inte.

Avhandlingens andra huvudtes utvecklas i kapitel 
II. Enligt Hellström ska taoismen haft en avgöran
de betydelse för hela Ekelöfs diktning: »Den 
taoistiska läran utövade en säregen lockelse över 
Ekelöf under praktiskt taget hela hans liv» (avh., 
s. 199). Utrymmet medger inte någon uttömman
de granskning av denna tes. Jag kan här bara redo
visa några huvudsynpunkter.

Det är en i högsta grad krävande och komplice
rad uppgift Hellström ger sig i kast med. De tao- 
istiska skrifterna är extremt svårtolkade. Deras 
egentliga innebörd är oviss och omdiskuterad, och 
de många västerländska översättningarna diverge
rar kraftigt sinsemellan, också på centrala punkter 
(se t. ex. Karlgren, B., från Kinas tankevärld, 
1929, s. 126). Därför kan diskussionen i det föl

jande inte röra sig om taoismen som sådan, utan 
endast om de i de aktuella översättningarna före
tagna tolkningarna av taoistiska skrifter, vilka tolk
ningar givetvis kan variera kraftigt ifråga om säker
het.

En annan konsekvens är att uppgiften ställer 
mycket höga krav på sträng källkritisk observans: 
man måste kunna fastställa och bygga undersök
ningen på just de översättningar Ekelöf verkligen 
läst. Man bör veta när han studerat dem och — 
eftersom diktaren alltid företog radikala och yt
terst personliga omtolkningar av vad han läste — 
hur han uppfattade dem. Såväl de speciella svårig
heter, som är förknippade med denna forsknings
uppgift, som Hellströms synnerligen vittgående 
slutsatser om den taoistiska influensens betydelse 
förutsätter m. a. o. något av en idealkomparativ 
situation — en sådan som faktiskt föreligger i 
exempelvis fallen Ibn al-Arabi och Spinoza (se min 
avh., s. 40 ff., 47 ff.).

Men just i källkritiskt avseende brister dess
värre Hellströms undersökning på flera punkter.

Detta gäller först och främst hypotesen om ett 
taoistiskt inflytande på Ekelöfs diktning före de
buten (avh., s. 12 0 ff.) — en hypotes som med en 
för kapitlet karakteristisk glidning i den fortsatta 
framställningen (s. 138, 199 f.) betraktas som en 
helt verifierad influens.

En essentiell fråga i detta sammanhang är ju 
vilka taoistiska texter Ekelöf vid denna tidpunkt 
kan antas ha studerat.

Den enda översättning Ekelöf själv någonsin 
omnämnt är Alexander Ulars sekundärtolkning av 
Tao-te-King (Die Bahn und der rechte Weg des 
Lao-tse. Der chinesischen Urschrift nachgedacht 
von Alexander Ular, 1923): Ekelöf nämner den 
som en av inspirationskällorna till Tag och skriv i 
Färjesång, utan angivelse av när han läst boken. 
Den kan självfallet inte begagnas här.

Detsamma gäller Erik Folkes översättning av 
Chuang-tse (Den äkta urkunden, 1924). Boken in
går inte i Ekelöfs bibliotek och han nämner den 
aldrig, men Hellström har funnit ett fragmenta
riskt citat ur översättningen i två anteckningsböc
ker (F och H); han drar slutsatsen att Ekelöf »se
nast 1935-36» gjort bekantskap med Chuang-tse 
(avh., s. 135). Nu är visserligen anteckningsbok F 
påbörjad sommaren 1931, men enligt Ekelöfs egen 
kommentar ska noteringarna i »mitten» av boken 
vara senare. Citatet återfinnes just där, efter dikta
rens anteckning »långt senare», och bland en rad 
utkast (med samma penna) till dikter i Köp den 
blindes sång (1938). Citatet i anteckningsbok H 
(identiskt med det i F) har troligen nedskrivits i 
samband med, eller efter, slutredigeringen av den 
på hösten 1936 utgivna samlingen Sorgen och 
stjärnan (det följer efter en lista över dikterna i 
S.o.s. under rubriken »tillägg till samlingen» och
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efter en uppmaning att beräkna raderna i dikten 
Sommarnatten, som f. f. g. trycktes i S.o. s.). Det 
finns alltså ingen grund för antagandet att Ekelöf 
före 1936 läst Folke (om han nu överhuvudtaget 
studerat boken in extenso: citatfragmentet kan ju 
lika väl vara sekundärt). Därmed bortfaller detta 
arbete.

Nu ingick emellertid vissa taoistiska skrifter i 
Ekelöfs bibliotek vid hans bortgång 1968. Sållar 
man bort de verk som av kronologiska skäl (utgiv
ningsår o. dyl.) här måste uteslutas återstår tre ar
beten: Karlgrens redan nämnda Från Kinas tanke
värld, Lionel Giles översättning av Tao-te-King 
(The Sayings of Lao Tzü; The Wisdom of the East 
Series, 1922) samt densammes ovan berörda 
Chuang-tse-tolkning i samma serie (Musings of a 
Chinese Mystic).

Vad beträffar Karlgren och Musings of a Chinese 
Mystic kan inte avgöras när Ekelöf köpt eller läst 
verken: förf. kan inte anföra någon enda omstän
dighet som tyder på att de ingått i biblioteket 
redan 1932. Om inte uppenbara och speciella 
överensstämmelser av exempelvis rent verbal ka
raktär föreligger — och så är inte fallet — torde 
man därför inte kunna lägga dessa arbeten till 
grund för en metodiskt tillfredsställande under
sökning av det taoistiska inflytandet på Ekelöfs 
diktning före debuten.

Då återstår ju endast Giles översättning av Tao- 
te-King. — Eller gör den det? Förf. utgår här från 
Ekelöfs vana att numrera sina tidiga bokinköp. 
Giles har nr 68, Fox Strangways The Music of 
Hindostan nr 77: eftersom Ekelöfs musikstudier 
når sin höjdpunkt 1929-30 bör Strangways verk 
då ha ingått i biblioteket och Giles översättning 
följaktligen inköpts dessförinnan, skriver Hell
ström. Men hela detta resonemang är ju starkt 
hypotetiskt och bygger på flera osäkra faktorer: 
i vilket syfte, efter vilka principer och, framför 
allt, när företog Ekelöf numreringen?Alltefter
som han inköpte verken, eller vid något tillfälle i 
efterhand, osäkert när? — Detta vet vi ju inte. 
Förf:s konklusion — »antagligen redan 1929, sä
kert före debuten, ingick (...) taoistiska skrifter i 
biblioteket» (s. 12 1; kurs. här) — kan därför inte 
sägas vara styrkt. Och inte ens med denna sin 
starkt hypotetiska bevisföring lyckas han visa, att 
Ekelöf läst eller ägt något taoistiskt verk före 
1929. -  De första texter Hellström tolkar i taois
tisk riktning härrör från sommaren 1927!

Men även om man bortser från dessa grundläg
gande svårigheter är Hellströms framställning i 
detta avsnitt föga övertygande.

Förf. hävdar (s. i2off.) att vissa föreställnings- 
element i texterna före debuten, som jag samman
ställt med, men ingalunda restlöst sökt återföra på 
bl. a. Ibn al-Arabi och Spinoza, äger lika uppen

bara paralleller i de taoistiska doktrinerna. Därvid 
utgår Hellström från ett referat av min analys av 
det psykologiska grundmönstret och de centrala 
tankemodellerna i texterna (dikterna från som
maren 1927 och, framför allt, Cahier I), inte från 
dessa texter själva — ett som ovan framhållits me
todiskt diskutabelt tillvägagångssätt.

Ännu betänkligare är dock att Hellström för att 
nå sitt syfte på praktiskt taget varje betydelsefull 
punkt tvingas gå utanför den enda i detta samman
hang någorlunda relevanta källan (Giles Tao-te- 
King-översättning) och istället bygga kompara- 
tionerna på helt andra texter, i flera fall sådana, 
som Ekelöf sannolikt aldrig studerat (t. ex.: not 44, 
45, 46 t. s. 123; not 48, 49 t. s. 124; not 50, 
51, 52, 53 t. s. 125). Men inte heller där finner 
förf. alltid vad han söker: tyvärr läser han ibland 
sina källor slarvigt, missförstår dem eller tvingas 
till synnerligen pressade, oacceptabla tolkningar.

Hellström hävdar, att det i uppfattningen om 
världen och om den mänskliga friheten föreligger 
en uppenbar överensstämmelse mellan Spinozas 
Etik, Ekelöfs Cahier I och taoismen; han skriver: 
»med avseende på föreställningen om det lag
bundna skeendet i fenomenvärlden erbjuder Spi
nozas Etik, Cahier I och Tao te king paralleller.
(-----) För såväl taoisten som för spinozisten gäller
det att komma till insikt om de lagar som styr 
fenomenvärlden och att söka den enda uppnåeliga 
friheten i att efterfölja dem» (s. 125). Samman
ställningen bottnar i en missuppfattning. Förf. kan 
här inte referera till Giles utan till två artiklar i 
Hastings Encyclopaedia of Religion and Ethics 
samt till en kommentar hos Karlgren. Men i dessa 
källor letar man förgäves efter de för överensstäm
melsen konstituerande elementen: idén om ett 
lagbundet skeende och föreställningen om män
niskans frihet som identisk med insikten om den
na lagbundenhet. Tvärtom torde denna koncep
tion hos Spinoza och Ekelöf vara helt oförenlig 
med taoistisk världsåskådning. I en av de citerade 
artiklarna i ERE (V: 772) talas visserligen om »the 
natural order» som Taos manifestationsform, men 
denna föreställning är på intet sätt jämförbar med 
Spinozas strängt deterministiskt-rationalistiska 
uppfattning av världen, enligt vilken en obönhör
lig kausalitet ligger till grund för allt skeende. Ett 
sådant deterministiskt-rationalistiskt synsätt är 
främmande för taoismen, sådan den framställs i de 
av förf. åberopade källorna. Tao uppfattas där 
tvärtom som en instinktivt eller spontant verkande 
princip eller kraft.

Lika felaktig är Hellströms sammanställning av 
taoismen och Cahier I:s även vad gäller enskilda 
formuleringar i mycket nära anslutning till Etiken 
(se min avh., s. 50f.) utvecklade idéer om den 
mänskliga frihetens natur. För taoisten gäller det 
endast att leva i harmoni med Tao. För Spinoza



och Ekelöf förutsätter friheten — den enda frihet 
som är oss möjlig — en rationell kunskap om kau- 
salsammanhangen. Genom att med förnuftets 
hjälp vinna insikt i de eviga lagar som reglerar 
skeendet kan människan förvandla nödvändighe
ten till en inre frihet: i den mån hon förmår be
trakta de enskilda tingen som led i en oändlig or
sakskedja, förlorar också de affekter som dessa 
ting framkallar sin makt över henne. Överens
stämmelsen mellan taoismen och Spinoza/Ekelöf 
är som synes praktiskt taget obefintlig.

Jag ställer mig också tveksam till förf:s påstå
ende (s. 125) att en makrokosmos-mikrokosmos- 
spekulation skulle kunna spåras i taoismen: i varje 
fall finns den inte i de texter Ekelöf kan ha kom
mit i kontakt med.

Hellström lyckas inte heller styrka att det i Tao- 
te-King skulle finnas samma föreställning eller 
grundschema som i dikterna från sommaren 1927 
och i de sufiska texter, vilka då var aktuella för 
Ekelöf: människan kan i djupet av sitt eget jag, be
friad från mångfaldens illusion, erfara identiteten 
med den enhet som utgör hennes och alla tings 
innersta väsen — en process som samtidigt innebär 
en total självutplåning, varigenom hennes inre blir 
som en klar spegel, vilken helt blottad på eget in
nehåll reflekterar den gudomliga allenheten. »I 
den mystiska föreningen med Tao utplånas den 
egna personligheten», säger Hellström och ser 
häri en parallell till de nämnda dikterna av Ekelöf 
(s. 125 f.). Förf. refererar till en av Ekelöf veter
ligen okänd kommentar i James Legges Tao-te- 
King-översättning (The Sacred Books of the East, 
X X X IX : 100). Där beskrivs det av den taoistiske 
vise eftersträvade kontemplativa tillståndet, vilket 
förutsätter avskildhet, koncentration och ödmjuk
het: den vise ska avstå från självmedvetande eller 
självkänsla, vara »oblivious of himself ». Men där 
talas ingenstädes om en total självutplåning eller 
självförintelse av den art som dikterna beskriver: 
parallellen är mycket ofullständig.

Även det specifikt taoistiska idégods som Hell
ström tycker sig urskilja i texterna före debuten 
visar sig vid en närmare granskning illa harmoniera 
med taoistisk uppfattning.

Enligt Hellström kan den i Cahier uttryckta 
»tanken på oändlighetens och intets övergångar i 
varandra» få »ett idéhistoriskt fäste» endast i den 
taoistiska relativi tetsprincipen (avh., s. 126). 
Oändligheten är lika med intet (eller vice versa) 
— detta är en i Ekelöfs författarskap central och 
ständigt återkommande tanke, i Cahier t. o. m. for- 
maliserad (o=°°), men även preciserad i satsen: 
»oändligheten existerar (finns) emedan den fattas 
oss». I motsats till vad förf. vill göra gällande kan 
man lätt finna paralleller till denna tanke i en hel 
rad andra källor, från Chandogyaupanishaden till 
de absurda ekvationerna och gudsdefinitionen i

Jarrys Gestes et Opinions du Docteur Faustroll. 
Enligt min mening bör dock detta betraktas som 
en personlig konception hos Ekelöf, vilken egent
ligen inte förutsätter några idéimpulser alls, utan i 
första hand bör sammanställas med i bl. a. Cahier 
I beskrivna tillstånd av tomhet, trötthet och de
pressiv handlingsförlamning, som paradoxalt nog 
förefaller gränsa till en upplevelse av samhörighet 
med kosmos (se min avh., s. 58). Viktigare i detta 
sammanhang är dock att denna tanke hos Ekelöf 
såvitt jag förstår måste stå i konflikt med den taois- 
tiska relativitetsprincipen. Enligt den senare är alla 
»motsatser» relativa (det finns inget ting så litet, 
att det inte är stort i förhållande till något annat), 
skenbara, illusoriska — de äger ingen objektiv exi
stens och bör undvikas av den vise. Satsen »oänd
ligheten existerar emedan den fattas oss» har ju en 
rakt motsatt innebörd: saknaden, vår känsla av 
brist eller tomhet förutsätter ett objektivt korre
lat, intet allt. Från saknaden efter oändligheten 
sluter sig Ekelöf m. a. o. till denna oändlighets fak
tiska existens. I denna mening representerar så
ledes motsatserna inte något negativt, som bör 
undvikas, oçh de är inte illusoriska -  låt vara att 
begreppet »oändlighet» eller »gud» enligt Ekelöf 
bara kan beskrivas i termer av negation och para- 
doxyoch förnimmas endast som ett slags vakuum, 
genom sin frånvaro.

För att sammanfatta: Hellström misslyckas med 
att belägga ett taoistiskt inflytande på Ekelöfs dikt
ning före debuten vad gäller de här diskuterade 
föreställningarna om jaget och världen. Därmed är 
frågan om Ekelöfs förhållande till taoismen under 
denna period självfallet inte definitivt besvarad. 
Det är ju fullt möjligt, att diktaren rönt intryck 
från taoismen i helt andra avseenden, att han 
exempelvis därifrån hämtat stilförebilder. Men 
detta återstår att visa. Dock tycks det mig vara en 
angelägen uppgift för kommande Ekelöfforsk- 
ning att klarlägga vad de orientaliska texterna kan 
ha betytt för utvecklingen av Ekelöfs lyriska stil 
och poetiska teknik: i Cahier finner man upp
maningen att »läsa buddhistiska sutras för upp
höjd objektiv stil» och dikten Dödstystnad från 
gult till svart i Sent på jorden har enligt Ekelöf 
själv som förebild den symboliska eller allegorise- 
rande tekniken i sufiska texter (Kommentar: Eke
löf v. Eliot; Kommentarer K-KT).

Nu har man givetvis full rätt att utpeka ev. lik
heter eller typologiska analogier (jfr Herme- 
rén, G., Influence in Art and Literature, Princeton 
1975» s. 51) mellan idésystem och litterära texter 
utan att därmed ta ställning till frågan om en kau
salrelation. Den metodiska situationen blir då en 
helt annan: i detta fall bortfaller ju skyldigheten 
att kartlägga förbindelsevägarna, liksom kravet på 
att hålla sig till de texter, som impulsmottagaren 
med någorlunda säkerhet kan förutsättas ha läst
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— hur sekundära, korrupta och ur fackvetenskap
lig synpunkt otillfredsställande de än må vara. 
Men Hellström lyckas inte heller fastställa en så
dan mer allmän, icke kausalt betingad överens
stämmelse. Kravet på exakt precision i tolkning
arna bortfaller ju ingalunda — anmärkningarna 
mot tolkningarna förblir lika relevanta i detta fall
— och härtill kommer en ny skyldighet: en under
sökning av denna speciella art måste bygga på re- 
ligionshistoriskt otadliga översättningar, vilket i 
sin tur förutsätter mycket ingående specialstudier, 
med utgångspunkt från t. ex. ett standardverk som 
Fung Yu-Lans A History of Chinese Philosophy 
(I—II, London 1952-53).

I fortsättningen blir Hellströms undersökning 
avsevärt mera övertygande. Här läggs tyngdpunk
ten på taoismens moralfilosofiska sida och dennas 
betydelse för Ekelöfs livsåskådning alltifrån slutet 
av 30-talet. Detta parti av avhandlingen rymmer 
en rad värdefulla iakttagelser och briljanta tolk
ningar, bland vilka den utomordentligt givande 
analysen av Tag och skriv i Färjesång särskilt för
tjänar framhävas.

En del av de paralleller mellan den taoistiska lä
ran och Ekelöfs diktning som förf. registrerar mås
te dock sägas vara av i hög grad icke-exklusiv ka
raktär.

Ekelöfs vägran att se någon avgörande skillnad 
mellan död och liv -  dessa tillstånd är istället 
ömsesidigt beroende av varandra, faser i samma 
process av kontinuerlig rörelse och förändring -  
som Hellström vill sammanställa med den taois- 
tiska begreppsrelativismen (s. 133 f., 13 6 f.,
145 f.) och särskilt med »den av Chuang-tse om
huldade synen på döden som ett obevekligt natur
fenomen bland andra» (s. 145), anknyter ju fram
för allt till en bred monistisk idétradition; det 
komparativa perspektivet är här för snävt.

Detsamma gäller Hellströms försök att härleda 
Ekelöfs naturkärlek och kvaliteter som »vardaglig
het, ödmjukhet och anspråkslöshet» (s. 138F) ur 
taoistiska doktriner — känslor och attityder av 
denna allmänna art trotsar naturligtvis varje attri- 
bueringsförsök.

Över huvud taget går förf. ibland för långt i sin 
iver att till varje pris registrera taoistiska impulser. 
Resonemangen blir då alltför subtila och slingran
de för att göra ett helt trovärdigt intryck. Ekelöfs 
föreställning om jaget som en illusion och det där
med förknippade namnlöshetsmotivet kan inte 
förklaras enbart med hänvisning till taoismens an- 
tidualism (avh., s. 150): bättre paralleller erbjuder
— exempelvis — fransk associationspsykologi och 
företalet till Fröken Julie, psykoanalysen, modern 
socialpsykologi och, framför allt, buddhismens psy
kologiska teorier (Nagasenas liknelse om vagnen 
i Milinda panha). Jämförelsen med taoismen haltar 
på en avgörande punkt: det är där inte fråga om

människans jag- och namnlöshet, utan om Taos 
namnlösa och hemlighetsfulla väsen (»The Tao 
which can be expressed in words is not the eter
nal Tao; the name which can be uttered is not the 
eternal name. Without a name, it is the beginning 
of Heaven and Earth», The Sayings of Lao-tzu,
s. 19).

Jungfrumotivet har en mera mångfacetterad 
symbolinnebörd än vad Hellströms analys ger vid 
handen. Erfarenheten av jungfrun korresponderar 
med upplevelsen av tomhet, brist, saknad: hon re
presenterar främst denna saknads yttersta mål — 
det mot vilket människan enligt Ekelöf riktar sin 
kärlekslängtan, såväl den konkret sexuella kompo
nenten i denna som längtan efter en okänd, intel
lektuellt och perceptuellt aldrig fullt gripbar verk
lighet utanför vår föreställningsvärlds begränsning 
samt, slutligen, döden (se min avh., s. 59ff., 
134 F, 196-228, 302 ff.).

Så har Ekelöf själv utlagt även jungfrusymboli
ken i Tag och skriv (brev t. Brita Wigforss den 
5.4.63). Att utreda allt detta faller naturligtvis 
utom ramen för Hellströms undersökning. Men 
frågan är om denna erfarenhet av jungfrun enbart 
kan analyseras med termer som dualism contra an- 
tidualism (avh., s. 150 ff.). Snarast är den av dialek
tisk art: den går från en ordinär verklighetsupple- 
velse, som befinnes otillräcklig, via en konfronta
tion med mörker, förtvivlan och total självupp- 
givelse, vilken i sin tur slår över i en starkt sam
mansatt upplevelse av ljus, extas och smärta. Detta 
dialektiska grundmönster kan studeras redan i ti
diga manuskript, framträder med full tydlighet i
t. ex. Sommarnatten i Sorgen och stjärnan och ut
gör, slutligen, det mest centrala inslaget i Diwan- 
trilogins jungfrusymbolik.

Den taoistiska tolkningen av horisont- och väg- 
symboliken i dikten Mot helheten i Strountes 
(avh., s. 17 4 ff.) saknar enligt min mening textmäs
sigt stöd. Hellström identifierar den »väg» varom 
dikten talar med Tao: vandringen mot horison
tens linje symboliserar den taoistiska vägen från 
splittring till helhet, från illusorisk dualism till en
het (s. 179). Bevisföringen bygger på synnerligen 
hypotetiska och diskutabla led. De viktigaste av 
dessa är Ulars missuppfattning av det kinesiska 
tecknet för Tao (detta förmenas ursprungligen ha 
framställt en väg) samt en svårtolkad anteckning 
om ideogram från 60-talet, där Ekelöf dock inte 
talar om kinesisk skrift, utan om egyptiska hiero
glyfer och med termen »ideogram» tycks förstå 
ordens skilda associationsvärden, de bilder skrift
tecknen föder i läsarens medvetande. Alldeles 
bortsett från osäkerheten i resonemanget är ju 
horisont- och vägmotivet betydligt äldre än så. Det 
återfinns redan i texter före debuten, såväl i 
Cahier I som i utkasten till En natt vid horisonten 
från sommaren 1931 (ant. bok F). Och att döma av



Ekelöfs egen notering till dessa utkast torde hans 
primära visuella associationer där gå tillbaka på 
skildringen av Andrées, Strindbergs och Fraenkels 
vandring mot döden över de arktiska isvidderna i 
Andréexpeditionens 1930 publicerade dagboks
anteckningar. Även en rad detaljöverensstämmel
ser, vilka främst berör just de bägge texter i En 
natt vid horisonten (»Jag går, jag går» och Perspek
tiv I), som Mot helheten mycket nära anknyter till, 
styrker detta: vandringen i det öde is- eller snö
landskapet mot Franz Josefs land och Sjuöarna, de 
tunga kläderna, avbrottet i dagboken, de kring
spridda föremålen och skelettdelarna, som åter
fanns på Vitön, ensamhets- och dödsmotivet (jfr 
Med Örnen mot polen, 1930, s. 137 ff., 233 ff., 
236 ff., 461).

En svaghet i Hellströms textanalytiska metod är 
att han ofta i alltför hög grad låter komparatio- 
nerna bestämma analysernas inriktning. Därige
nom ges texterna en något ensidig belysning och 
det taoistiska inflytandet tenderar att tillmätas för 
stor vikt.

Jag kan hålla med förf. om att taoismen kanske 
varit väsentligare för Ekelöf än buddhismen (avh., 
s. 200), men detta framstår som en ganska margi
nell synpunkt, då veterligen ingen hävdat att just 
buddhismen på något mera avgörande sätt skulle 
ha influerat Ekelöf.

Trots att kapitlet rymmer flera övertygande 
textexplikationer och viktiga upptäckter kan jag 
mot bakgrunden av den föregående granskningen 
inte finna annat än att Hellström överdrivit taois
mens betydelse för Ekelöf. Ur flera synpunkter 
felaktig är förf:s sammanfattande slutsats (s. 201):

»En tidigare forsknings förbigående av dettaois- 
tiska inslaget i Ekelöfs åskådning har delvis sin för
klaring i att de livstillvända motiven i hans dikt 
sällan beaktats. Endast inom den kinesiska tradi
tionen kan nämligen båda de kämpande tenden
serna inom diktaren — såväl livskänslan som drif
ten mot självutplåning — beredas utrymme.»

För det första finns det i Ekelöfs åskådning inte 
någon spänning eller kamp mellan »livskänsla» 
och »självutplåning»: detta är en ren konstruk
tion från Hellströms sida, som torde bottna i hans 
missvisande bestämning av den Ekelöfska livs
känslans innebörd. I själva verket utgör ju för dik
taren självutplåningen en förutsättning för en vid
gad livskänsla.

För det andra är inte den taoistiska läran, sådan 
den framställs i de av förf. åberopade texterna, 
mera »livstillvänd» än exempelvis Spinoza och 
den sufiska mystiken. Hellström tycks här syfta 
på den omständigheten, att Enligt Tao-te-King alla 
ting emanerat ur »Te», Taos aktiva aspekt (jfr 
avh., s. 123). Men denna något diffusa immanens- 
föreställning är ju på intet sätt unik för taoismen. 
Den återfinns, tydligare formulerad, inom en rad

tankeriktningar, bl. a. i de här nämnda: »God 
manifests Himself in every atom of creation», he
ter det hos Ibn al-Arabi (The Tarjumän al-Ash- 
wäq. A Collection of Mystical Odes, London 
19 1 1 ,  s.V). Frågan om »självutplåningen» i de tao- 
istiska skrifterna har jag redan berört.

Slutligen är det givetvis orimligt att uttala sig om 
taoismens relativa betydelse (vis-à-vis andra idé
traditioner) om man som Hellström utesluter de 
senare ur undersökningen.

När Hellström i slutkapitlet koncentrerar sig på 
Strountesdiktningens absurdistiska »antipoesi» 
kommer hans imponerande beläsenhet och analy
tiska skärpa till full rätt. Omsorgsfullt och nyanse
rat kartlägger han denna diktnings estetiska fun
dament och formspråk, utreder dess förbindelser 
med bl. a. Almqvist, Apollinaire, Robert Desnos 
och Morgenstern, men lyckas även precisera dess 
egenart.

Som helhet är detta — trots en viss komparativ 
överlastning -  ett utomordentligt givande parti. 
Få invändningar kan göras. Möjligen borde den 
bild förf. ger av Ekelöfs negativa attityd till den 
litterära 40-talismen (avh., s. 274 ff.) ha komplet
terats med diktarens trots vissa reservationer syn
nerligen respektfulla och positiva omdömen om 
exempelvis Erik Lindegrens samlingar Mannen 
utan väg och Sviter. Av dessa recensioner framgår, 
att Ekelöf hos Lindegren igenkände mycket av sina 
egna formsträvanden: allusionstekniken, försöken 
att applicera en musikalisk form på poesin och att 
frigöra de konstnärliga uttrycksmedlen från deras 
konventionella funktioner (se BLM 1942:6, 
s. 466f.; BLM 1948: i, s. 52ff.). »Lindegren står 
i främsta ledet bland dem som söker förnya det 
poetiska språket, söker frigöra just det poetiska i 
poesin från ’betydelsen’, ’meningen’, motivet», 
skriver han sammanfattande i artikeln om Sviter.

Möjligen skulle man också kunna efterlysa ett 
större intresse från Hellströms sida för strukturen 
eller struktureringsprinciperna i dikterna. Många 
av dessa förefaller långtifrån slumpmässigt kon
struerade. Jag tänker på den symmetriska preci
sion med vilken Ekelöf komponerat texter som 
Trumma på rutan i Strountes och Jag ser mig om 
i Opus incertum. Den förstnämnda är konstruerad 
enligt schemat

X-2,3,4,5,6, Y -X -9 ,10 ,i 1 ,12 ,13 , Y -X .

Schemat för jag ser mig om är

X -Y -3 ,4,5,6,7,8-(X)-10 ,1 1 ,12 ,13 ,14 ,15-(Y)-X

Förf. hade här kunnat utgå från och vidareutveckla 
Bernt Olssons eminenta iakttagelser om dessa 
struktureringsprinciper (Diktaren och hans form
värld, 1975, s. 85 ff.), liksom han borde ha utnytt
jat Bengt Höglunds tidiga och påfallande intelli-
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genta studie över Ekelöf och musiken (SLT 1959; 
omtr. i Fehrmans ant. Musiken i dikten, 1969). 
Men detta — liksom undersökningen av de intres
santa förbindelserna mellan Strountesdiktningens 
poetiska teknik och de tydliga inslagen av absur
dism och konkretism i Sent på jorden — hade väl 
krävt en annan uppläggning och disposition.

Arbetet innehåller mycket nog ändå — utan tve
kan är detta en av de allra lärdaste och mest syn- 
punktsrika litteraturvetenskapliga examensav- 
handlingar som framlagts.

De anmärkningar som kan riktas mot Hell
ströms specimen sammanhänger med dess mycket 
höga ambitionsnivå. Han har haft det ovanliga 
modet att ge sig i kast med extremt krävande pro
blem i det kanske mest svårtolkade författarskap 
vi äger, och han har med framgång skilt sig från 
sin svåra uppgift.

*

Samtidigt aktualiserar emellertid denna som lär
domsprov och forskningsprestation förnämliga av
handling behovet av en nyorientering i Ekelöf- 
studiet. Säkert återstår flera viktiga undersök
ningar av idéhistorisk och komparativ art — jag 
tänker här särskilt på Ekelöfs förbindelser med 
fransk symbolism och modernism — men mycket 
av det nödvändiga basarbetet på detta fält förefal
ler ändå nu vara gjort. I längden kan det inte fram
stå som den mest meningsfulla uppgiften för Eke- 
löfforskningen att upprätta appendices till den re
dan nu omfångsrika katalogen av enskilda idéim
pulser, influenser, allusioner och citat. Risken blir 
då att man drivs till långsökta och osäkra detalj- 
komparationer, till hypoteser om bagateller och 
ofruktbar polemik. Redan vissa partier av Hell
ströms förtjänstfulla och påtagligt intelligenta stu
die illustrerar faktiskt denna fara.

Ekelöfs diktning — vår 1900-talslitteraturs vid 
sidan av Strindberg mest särpräglade och mång
facetterade — kan ju dock ses ur andra aspekter 
än de specifikt idéhistoriska och komparativa.

För det första skulle man önska undersökningar 
av Ekelöfs poetiska metod och då främst en serie 
systematiska analyser av de lyriska texternas arki
tektur, deras bärande form- och strukturerings
principer. Jag menar inte att dessa analyser med 
nödvändighet måste vara strukturalistiska eller 
formalistiska, men de borde utgå från teoretiskt 
motiverade, fasta analysmodeller.

En andra, hittills obesvarad fråga är denna: hur 
förhåller sig — alldeles bortsett från enskilda in
fluenser — Ekelöfs formsträvanden till centrala 
tendenser i den modernistiska estetiken? Vad 
finns det för analogier mellan dessa formsträvan
den och olika postkubistiska riktningar som pu
rism och konkretism, med vilka Ekelöf tidigt 
kom i kontakt (se min avh., s. ioiff.)? Redan i

Cahier I experimenterar Ekelöf med en radikal 
reduktion av det poetiska ordförrådet till vissa 
»konstanter», i uttalad anslutning till Ozenfants 
idéer om en korrespondens mellan »les constantes 
de nos sensations optiques» och de universella 
geometriska grundformerna (La Peinture mo
derne, Paris 1927, s. 147). Ekelöf söker alltså här 
s. a. s. översätta det abstrakt-nonfigurativa form
språket till poesi. Samma sökande efter en sam
tidigt själslig och konstnärlig ur- eller grundform 
ligger enligt diktaren själv bakom den stora manu
skriptanhopning, ur vilken sedan debutsamlingen 
bröts loss:

»Den ursprungligaste titeln är ’En natt vid hori
sonten’. Den innebär ett försök att borra sig inåt, 
till urgrunden, det blanka vita ansiktet, den tom
ma svarta tavlan, ett slags personlighetsforskning 
-  vem är jag? — för att nå ner till en grund. Ett 
incitament var dåtidens (20-talets) abstrakta konst, 
neoplasticism o. d. som ville eliminera alla ’före
ställande’ element och på ett metodiskt sätt klar
göra för sig måleriets ’konstanter’, börja om.»

(Kommentar: Ekelöf v. Eliot;
Kommentarer K-KT).

Ur mötet mellan dessa 20-talets abstrakta och 
konkretistiska konststrävanden (Ozenfant, Art 
concret, Brancusi etc.), Spinoza, orientaliska reli
giösa texter och fransk modernism tycks den Eke- 
löfska modernismen ha fötts. Att analysera denna 
helt unika transformationsprocess förefaller mig 
tillhöra de angelägnaste uppgifterna i svensk litte
raturhistorisk forskning.

Bengt Landgren

Arne Ström: Diktstruktur och diktupplevelse. En 
undersökning av läsares värderingar och tolkningar 
av lyrik. Bröderna Lindström Boktryckeri. Åseda
1 9 7 4 .

Arne Ströms avhandling för doktorsexamen är ett 
försök till uppföljning av de läsarundersökningar 
som inleddes av I. A. Richards med Practical 
Criticism (1929) och på svensk botten av Gunnar 
Hansson med Dikten och läsaren (1959). Vad 
Ström (=S) främst är ute efter är den fria, obe
gränsade och omedelbara upplevelsen vid mötet 
med en text, och hans 449 »läsare» har fått skriva 
ned sina intryck av en dikt som de ställts inför, 
liksom sin värdering av den, inom en 40-minuters- 
lektion. De sex dikter som ingår i undersökningen 
presenterades var för sig för olika läsargrupper 
med sina titlar, men utan författarnamn. Instruk
tionen till deltagarna var klar, enkel och utan 
styrning. Läsarna var samtliga vuxenstuderande, 
mellan 17 och 59 år, och med starkt varierande 
studiebakgrund. S. har också anlitat ett antal


