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lertid bruges, både af poeter og kritikere, og det 
kunne han fordi han uddybede en række i for
vejen dybe kunstneriske erfaringer i den unge 
JVJs digtning og siden stillede dem som fordrin
ger til den ældre digter. At resultatet så blev at en 
dybest set sublim nihilisme senere viste sig beskå
ret til en positivitet af lavere orden, som Elbek 
sagde, var dog ikke hans fejl, men den ældre 
JVJs. Nu er spørgsmålet: Kan F riis ' værk bruges? 
Det kan det sikkert, eftersom det har flere fortrin 
frem for Elbeks. Men det havde været ulige mere 
spændende at bruge om Friis havde satset lige så 
højt som denne og anvendt sine mange kræfter på 
at belyse de spændinger i forfatterskabet som El
beks lille bog så følsomt og brutalt fik blottet. 
Friis havde virkelig kunnet give spændingerne 
fylde, og spændingsfylde er ligesom ikke forfatter- 
monografiers ringeste kvalitet. Men sådan skulle 
det ikke være!

Efter Elbeks bog kom (1968) Leif Nedergaards 
anden bog om J V J ,  god for en del fakta, men ellers 
en antiklimaks. Senere fulgte Harry Andersens 
Studier i  JV Js  forfatterskab (1972). Det er Jensen 
forskningens bundskraber (udgivet som Festskrift 
af Københavns universitet!). Friis undgår dem 
begge mest muligt, og det tjener ham kun til ære. 
Men samtidig illustrerer det hvordan hans bog 
ligesom befinder sig mellem to stole eller — med 
et andet billede — forsøger at blæse og bevare me
let i munden. Dens lødighed overgår sikkert El
beks og dens materialebevidsthed helt sikkert de 
andre tos. Men den bliver i det lødige og materia
lebevidste. På den måde går den fri af Neder
gaards og Andersens pekoral — men også af El
beks fængslende konsekvens.

Typisk nok er Aage Schiøttz-Christensens vær
difulde disputats Om Sammenhængen i JV Js  Forfat
terskab (1956; fot. optr. 1969) det værk som Friis 
erklærer sig i størst gæld til. Men det er også ty
pisk at Friis er »bunduenig« med Schiøttz-Chris- 
tensen i hans »polemiske hovedtese» (I, s. 276). 
Sammenhængen i JVJs forfatterskab er nemlig for 
Schiøttz-Christensen modsigelsen (mellem åbenhed 
og lukkethed) hos JVJ!

Man kan ikke blæse og have mel i munden. 
Men Oluf Friis er nok en af dem der bedst kan; 
han har sin stil! Alligevel — eller derfor — er det 
med lidt blandede følelser man ser frem til fort
sættelsen på Den unge J V J .

Poul Houe

Staffan Bergsten: Östen Sjöstrand. Twayne’s World 
Authors Series 309. Twayne Publishers, Inc. New 
York 1974.

Staffan Bergstens monografi över Östen Sjöstrand 
innebär i dubbel bemärkelse något av en pion
järgärning. Det är första gången en svensk lyriker

ur 5o-talsgenerationen presenteras för interna
tionell publik genom en separat studie i bokform. 
Och bortsett från ett par tidigare uppsatser av 
Bergsten (i B L M  1970 och S L T  1971), vilka i 
bearbetat skick ingår i den föreliggande mono
grafin, har Sjöstrand knappast varit föremål för 
litteraturvetenskaplig uppmärksamhet här hemma 
heller. Bergstens bok, som på ett relativt begrän
sat utrymme innehåller mycket av värdefull in
formation, fyller därför ett behov och borde 
snarast möjligt ges ut också i en svensk version.

Monografin är skriven på engelska, och det 
märks att författaren vänder sig till läsare som inte 
förväntas vara särskilt förtrogna med svenska för
hållanden och svensk litterär tradition. Ibland har 
därför bakgrundsstoffet fått breda ut sig på 
Sjöstrands bekostnad, men detta är väl i de flesta 
fallen ofrånkomligt. Något tveksam ställer man sig 
dock, när resonemangen inte rör specifika svenska 
förhållanden utan behandlar den allmäneuropei
ska litterära och idémässiga traditioner (t. ex. 
s. 128-133); en del av denna bakgrundsteckning 
kunde med fördel ha kortats ned för att bereda 
plats för analys av det som ändå är bokens huvud
ämne: Östen Sjöstrands lyrik.

Det är också här jag finner bokens svaghet 
ligga: att den endast fragmentariskt ger en före
ställning om Sjöstrands verkliga kvaliteter som 
diktare. I Robin Fultons engelska översättning, 
som Bergsten använder sig av, ter sig Sjöstrands 
dikter rätt mycket som efterklang i den eliotska 
traditionen — men så upplever man ju inte origi
nalen. Jag kan emellertid mycket väl förstå Berg
stens svårigheter och utifrån dem förstår jag också 
hans disposition av framställningen. En stilanalys 
är självfallet omöjlig utan att man utgår från de 
svenska originaltexterna — och att diskutera dem 
är ju inte tänkbart inom ramen för Bergstens bok. 
I stället för att sätta dikterna själva i centrum 
har han därför valt att i första hand behandla 
omständigheter kring dem och det idéstoff de 
gestaltar.

Boken består av fyra kapitel. Det första ägnas åt 
en teckning av Sjöstrands biografi, där en av 
huvudkällorna varit Sjöstrands egna självbiogra
fiska anteckningar. Huvudparten av detta första 
kapitel ägnas dock åt en genomgång av Sjöstrands 
hela författarskap och åt ett försök att teckna 
huvuddragen i hans utveckling. Det är skickligt 
gjort — en komprimerad och informativ genom
gång av de viktigaste stadierna i författarskapet 
fram till 70-talets början.

Detta första kapitel ger den nödvändiga bak
grunden för de tre följande, som behandlar Sjö
strands författarskap utifrån var sin aspekt: hans 
användning av musiken som inspirationskälla och 
som mönster för den poetiska strukturen, hans 
införlivande av den moderna naturvetenskapen 
med det poetiska språket och med diktens ämne,
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och slutligen hans upptagenhet av frågorna om 
mänsklighetens framtid, om vårt förhållande till 
den naturliga miljön och till det kulturella arvet.

Kapitlet om musiken har blivit det minst gi
vande, trots att Bergsten där arbetar med de 
mest spännande frågeställningarna. Att Sjöstrand 
är ytterligt intresserad av musik och att han fram
gångsrikt både författat och översatt operalibret
ton är välbekant. Att musiken också betytt mycket 
som inspirationskälla för hans diktning lyckas 
Bergsten övertygande visa; motivis ka och stäm- 
ningsmässiga likheter föreligger framför allt med 
Debussy. Men frågan om musikalisk komposi
tionsform i poesin har Bergsten — inte oväntat — 
haft svårare att reda ut. Att t. ex. dikt 25 i Unio 
rent formellt är en »verbal parallell» till ett 
pianostycke av Debussy (såsom Bergsten tycks 
mena s. 63 f.) har jag svårt att förstå annat än 
i den meningen, att Sjöstrand möjligen har tänkt 
sig den så, men då är det väl snarast fråga om 
musiken som inspirationskälla och inte som 
struktureringsmodeil.

Bergsten rör sig emellertid med föredömlig 
försiktighet vid sin behandling av förhållandet 
mellan poesi och musik. Ofta består hans verk
samhet i att han översätter Sjöstrands inte så sällan 
mycket dunkla essäistiska uttalanden till klartext. 
Men slutresultatet av detta kapitel förefaller 
mig ändå tämligen magert. Att Sjöstrand i sitt 
poetiska formspråk skulle vara mera »musikalisk» 
än andra jämförbara samtida lyriker har jag svårt 
att se. Däremot har han naturligtvis som privat
person ett intensivare förhållande till musiken än 
de flesta diktare, och musikaliska verk har betytt 
åtskilligt som motivis ka och stämnings mässiga 
inspirationskällor. Vidare tror jag det är rimligt att 
som Bergsten anta att dikten för en lyriker av 
Sjöstrands typ ofta föds ur en rytm, att det är 
denna som är det primära och att det övriga — 
motiv, idéinnehåll, struktur — är något sekundärt, 
som gradvis växer fram ur denna ursprungliga 
rytmiska upplevelse.

På säkrare mark rör sig Bergsten i bokens två 
avslutande kapitel, vilka behandlar Sjöstrands 
förhållande till naturvetenskapen respektive hans 
upptagenhet av frågan om mänsklighetens framtid. 
Det ymniga bruket av naturvetenskaplig termino
logi i Sjöstrands poesi går tillbaka på en vid 
naturvetenskaplig beläsenhet, som grundlädes 
i mycket unga år. Särskilt frapperande är hans 
förtrogenhet med oceanografin. Genom några fina 
diktanalyser lyckas Bergsten klarlägga idéinne
hållet i Sjöstrands senaste diktsamlingar. Mycket 
övertygande kartlägger han det gränsområde 
mellan modern naturvetenskaplig spekulation och 
religiös mystik, där Sjöstrand mestadels vistas 
i sin senare lyrik. Den astrologiska symboliken i 
I Vattumannens tecken utreds i bokens avslutande 
och mest fascinerande kapitel.

När boken som man får hoppas snart kommer 
i en svensk version, vore det önskvärt att Berg
sten fick möjlighet till att bredda sin framställ
ning med analyser av fler enskilda dikter och med 
en mera genomförd undersökning av Sjöstrands 
stil och poetiska teknik.

Sverker Göransson

Edward J. Brown: Mayakovsky. A  Poet in the Revo
lution. Princeton University Press. Princeton
1 9 7 3 .

När Marinetti 1914  besökte Ryssland blev han 
förskräckt över vad de ryska poeterna hade gjort 
med hans fururism: de var vildar, barbarer, de 
borde kallas »sauvagister» och inte futurister. Och 
när Apollinaire 1918 höll sitt bekanta föredrag om 
» l’esprit nouveau» var han noga med att dra grän
sen till ryssarna (och italienarna också för den de
len). Fransk modernism skulle inte ge sig in på så
dana excesser; enligt fransk tradition skulle det 
vara ordning och reda också med poetiska experi
ment.

Under senare år har allt större uppmärksamhet 
ägnats den ryska futurismen, både som en del av 
en allmäneuropeisk avantgardrörelse och som ut
tryck för en specifik rysk utveckling. Det är inte 
minst icke-sovj etiska forskare som kartlagt dess 
korta men intensiva period (V. Markov, Russian 
Futurism, 1968, K. Pomorska, Russian Formalist 
Theory and its Poetic Ambiance, 1968, Baoroo- 
shian, Russian Cobo-Futurism 1910-30, 1974, 
Bengt Jangfeldts avhandling Majakovskij and Fu
turism 19 1 7 -2 1, Stockholm 1976).

Centralgestalten i den ryska futurismen, Vladi
mir Majakovskij har ägnats en ambitiös biografi i 
tre band av den sovjetiske forskaren V. Percov, 
präglad av de uteslutningar och nedtoningar som 
den monolitiska bilden av — enligt Stalins fort
farande gällande ord — »den störste poeten i vår 
socialistiska epok» kräver. Den polske författaren 
Wiktor Woroszylskis biografiska montage (Zycie 
Majakowski ego, 1966, finns även i engelsk över
sättning) lade till några nya personliga drag. Den 
av Bengt Jangfeldt och mig 1975 utgivna Vladimir 
Majakovskij, Essays and memoirs, Stockholm 
1975, kunde vidare presentera tidigare okända 
minnesanteckningar (av bl. a. Lili Brik och Elsa 
Triolet). Men Edward Browns bok är det första 
försöket av en icke-sovj etisk forskare att ge en 
helhetsbild av Majakovskij som poet och män
niska sedd ur ett västeuropeiskt perspektiv. Och 
det har han på det hela taget lyckats utmärkt med. 
Hans bok är en välskriven, balanserad och inne
hållsrik introduktion till Majakovskij för dem som 
inte kan läsa de ryska texterna.

Inledningsvis tar Brown Majakovskijs bekanta 
yttranden: »Jag är poet. Det är det som gör mig


