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2 30  Övriga recensioner

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



intressant» till utgångspunkt för en diskussion om 
nödvändigheten att inkludera Majakovskijs liv i en 
bok om hans poesi. En experimenterande poet 
borde i första hand vara intressant genom sina tex
ter, det är vad Majakovskij själv ville understryka. 
Man kan skriva tjocka böcker om Majakovskijs 
versmått, rim och metaforer (det har man gjort) 
men vill man ha en helhetsbild av hans poesi går 
det inte, menar Brown, att utesluta hans biografi. 
Hans verk är inte bara en experimentverkstad, 
man kan läsa dem som en encyklopedi över ett 
par viktiga decennier av ryskt liv och rysk historia, 
så som Belinskij på sin tid läste Pusjkins Evgenij 
Onegin. Man kan också läsa hans poesi som en 
memoarbok, inte bara därför att Majakovskijs 
minne enligt hans vän David Burljuk var som en 
väg i Poltava — »alla lämnar kvar en galosch på 
den» — utan framför allt därför att han — på äkt- 
ryskt manér, frestas man tillägga — lämnar ut så 
mycket av sig själv, sin komplicerade personlighet, 
sin dialog med den tid och det samhälle han levde 
i. Man kan, som Brown gör, gå ett steg längre och 
säga att i Majakovskijs fall »the poet’s ego is fla
grantly explicit: it is the major subject of his 
poetry».

Frågan blir då: »Vem var Majakovskij?» Den 
frågan ställde hans samtid, den sysselsätter fort
farande forskarna idag. Redan 19 15 talade Maja
kovskij själv om »olika slags Majakovskiar» i en 
artikel som utmanade kritikerna: är jag en cyniker 
och skandalmakare eller är jag en full av med
känsla och ömhet? Poemet »Ett moln i byxor» 
spelar som bekant med en liknande kontrastering. 
Gorkij observerade tidigt att Majakovskij tycktes 
tala med två röster, en lyrisk och en satirisk. Se
nare analyserade Roman Jakobson Majakovskijs 
verk som en rytmisk växling mellan lyrisk-person- 
liga och politiskt-historiska perioder. Brown an
sluter sig till Jakobsons schema men visar att väx
lingarna sker mycket tätare och är mer komplice
rade. Det blir svårt att upprätthålla den populära 
bilden av den självsäkre agitatorn och revolu
tionspoeten. Hans poesi fungerar också i högsta 
grad som medel att leva ut inre konflikter och per
sonliga neuroser. Han passar därigenom in i ett 
traditionellt ryskt mönster: de paralleller med 
Alexander Blok och inte minst den unge Dosto- 
jevskij som Brown drar är belysande.

Den stora förtjänsten med Browns bok ligger 
ändå i analyserna av diktverken, den första utför
liga presentationen för en icke-ryskkunnig publik. 
Framför allt uppehåller han sig vid de lyrisk-per- 
sonliga verken, de som är mest kända och över
satta. Man skulle kunna önska att han skrivit mer 
om exempelvis poemet »Lenin», som han anser 
till sin teknik vara besläktad med Eisensteins tidi
gare filmer; vi får inte veta hur. Också hans publi
cistiska verksamhet under 20-talet och hans ar
bete inom LEF blir tämligen summariskt behand-

lade. Men Majakovskijs verk innehåller så mycket 
och man kan inte säga annat än att Brown lyckats 
få med det mesta.

N ils Åke Nilsson
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Gerd Müller: Literatur und Revolution. Unter
suchungen zur Frage des literarischen Engagements in 
Zeiten des politischen Umbruchs. Acta Universitatis 
Upsaliensis. Studia Germanica Upsaliensia 14. 
Uppsala 1974.

Med sina studier kring temat litteratur och revolu
tion har Müller velat undersöka hur revolutionärt 
tillspetsade politiska förhållanden tvingar författa
re att ompröva diktarens uppgift och de egna 
konstnärliga principerna och metoderna: vad anser 
de om skönlitteraturens konkreta inflytande, hur 
motiverar de sitt litterära engagemang i tider som 
kräver ett politiskt, till vilka estetiska resultat le
der insikten om detta deras intellektuella och mo
raliska dilemma?

För att få svar på frågorna har Müller uppsökt 
ett dussintal tyska författare från tiden kring 
franska revolutionen fram till 1970-talet. Urvalet 
motiveras inte, men samtliga är vänsterradikala för 
att använda ett luftigt begrepp som hjälpligt går 
att använda för hela perioden. Kanske att några 
»opolitiska» författare av skiftande politisk kulör 
kunde ha fått ingå. Även sådana ställningstaganden 
borde ju vara av intresse i sammanhanget.

Müllers startpunkt är den diskussion om skön
litteraturens funktion och den intellektuelles upp
gifter i en revolutionär situation som fördes under 
åren kring studentrevolten 1968. Sartres appell till 
de intellektuella att ställa sig till massornas för
fogande, tesen om »litteraturens död» som den 
förkunnades i Enzensbergers Kursbuch och Tank- 
red Dorsts pjäs om Ernst Toller var då några av 
de mest markanta ställningstagandena. Kanske har 
Müller i allt för hög grad fixerats vid detta radikala 
ifrågasättande av den samhälls kritiske författarens 
traditionella roll (även om detta samtidigt ger hans 
framställning en tilltalande accent av personligt 
engagemang). När Müller förklarar att hans avsikt 
är att ge ett historiskt perspektiv på diskussionen, 
men låter denna representeras av de mest utrerade 
ståndpunkterna, uppstår ingen riktig dialog mellan 
det litteraturhistoriska material han anför och den 
aktuella position han refererar och indirekt pole
miserar mot. Mot alternativet litteratur eller politik 
kommer nu att stå en rad exempel på hur littera
tur och politik faktiskt har förenats av författare 
under olika skeden. Med en grundligare analys 
och systematisering av argumenten i diskussionen 
1968 hade författarna i Müllers urval fått konkre
tare frågor att besvara och hans läsare exaktare 
svar att begrunda.

Då Müller inte heller försöker sammanfatta sina


