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Kjell Espmark: Att översätta själen. En huvudlinje 
i  modern poesi frå n  Baudelaire till surrealismen. 
P. A. Norstedt & Söners förlag. Sthlm 1976.

Kjell Espmarks senaste arbete handlar om Baude- 
laire-traditionen i modern lyrik. Det är förmod
ligen en av de lärdaste avhandlingarna på senare 
tid i vårt ämne men också en av de svårtillgäng
ligaste. Boken vederlägger effektivt alla rykten om 
att den komparativa metoden skulle ha hamnat i 
en återvändsgränd — Espmark anträder nya vägar, 
när han arbetar som komparatist — och kastar ett 
ironiskt ljus över allt tal om att den svenska litte
raturhistorien sysslar uteslutande med provinsi
ella ämnen. En mer ambitiös djupdykning i konti
nentens litteraturtradition och litteraturforskning 
är svår att uppleta. Tyvärr torde ingen större läse
krets vara i stånd att ta del av framställningen. Jag 
har alltemellanåt använt boken i tentamina inom 
forskarutbildningen men aldrig lyckats få en hjälp- 
lig redovisning, än mindre en intelligent diskus
sion av dess innehåll. Sannolikt beror det på att. 
boken helt enkelt är för svår för nutida doktoran
der i litteraturvetenskap, eller om man vill uttryc
ka saken mer barskt, att nutida doktorander sak
nar förkunskaper för att kunna studera den med 
utbyte. Den bygger till övervägande delen på ett 
krävande franskspråkigt material, men också be
svärliga tyska och engelska grundtexter förekom
mer. Man bör helst vara någorlunda förtrogen 
med Les fleurs du mal i franskt original för att in
te drabbas av överansträngning vid läsningen, och 
det skadar inte att också ha läst Rimbaud, Mal
larmé och Verlaine. Espmark står nämligen inte 
till tjänst med översättningar. Däremot förutsätter 
han, att läsaren är lika kapabel att uppfatta subtila 
nyansskiftningar på franska som han själv. Inte ens 
citat på latin och grekiska översätts. Till detta 
kommer så, att Espmarks egen kommentar är syn
nerligen krävande, informationstät och informa
tionstung. Författaren väntar sig hos läsaren avse
värda kunskaper i den moderna europeiska lyri
kens utveckling och den moderna litteraturveten
skapens ståndpunkter. Nu menar inte jag, att det 
skulle vara något fel att i vetenskapliga samman
hang vara svår. Det vulgärdemokratiska reso
nemanget, att all forskning måste vara begriplig 
för alla, är naturligtvis ohållbart, och det är till
talande att någon gång möta en litteraturforskare 
som inte banaliserar svåra ämnen eller undviker 
svåra problem. Men svårighetsgraden i Espmarks 
framställning är ovanligt hög. Det må vara tillåtet 
att häpna över att Norstedts förlag utan krus för
lagt produkten, låt vara med bidrag från Statens 
humanistiska forskningsråd, och att den inte ham
nat i någon undanskymd Acta-serie vid något uni
versitet.

Espmark undersöker problemet hur man över-

sätter själen i modern poesi. Frågan kan låta be
synnerlig, men uttrycket får sin förklaring hos 
Baudelaire. I en nekrolog över Delacroix 1863
frågar denne: »/------/ quel est donc ce je ne
sais quoi de mystérieux que Delacroix, pour la 
gloire de notre siècle, a mieux traduit qu’aucun 
autre? C’est l’invisible, c’est l’impalpable, c’est le
rêve, c’est les nerfs, c’est l’âme /-----/.» Långt
dessförinnan hade Baudelaire i poetisk praxis sökt 
tillämpa tekniken att i konkreta bilder -  ofta land
skapsbilder, bilder av vegetation, djur och liknan
de — fånga själstillstånd, känslor, tankar. Ännu när 
Pär Lagerkvist långt senare upptäcker, att »min 
ångest är en risig skog», ger denne ett utmärkt 
exempel på metoden att översätta själen. Espmark 
tar sin utgångspunkt i Baudelaire och uppehåller 
sig i kapitel 1 vid en av Spleen-dikterna i Les fleurs 
du mal samt vid ett par tidiga nummer i samma 
samling, Le Tasse en prison samt Le mauvais 
moine, och söker spåra metodens tillblivelse. I 
motsats till Oxford-professorn och Baudelaire- 
specialisten L. J. Austin finner han, att det inte va
rit den tyskspråkiga romantiken utan snarare den 
inhemska franska traditionen som åt Baudelaire 
tillhandahållit huvudimpulserna. Målaren Dela
croix och diktare som Hugo och Gautier ställs i 
förgrunden. På något längre avstånd kan också 
Shakespeares bildskapande fantasi ha utövat in
flytande. Den gamla allegoriska metoden, med röt
ter i klassicismen, kan Baudelaire ha ärvt från 
romantikerna, men eljest skiljer sig Baudelaire 
från romantiken. Han besjälar inte naturen utan 
omvandlar naturen till symbol för själstillstånd.

Kapitel 2 ägnas åt Verlaine och en hel rad Ver- 
laine-dikter från tiden före Sagesse, bl. a. en land- 
skapsminiatyr ur Romances sans paroles Ariettes 
oubliées IX, vidare sonetten Un soir d’octobre, Le 
rossignol, Crépuscule du soir, Clair de lune samt 
Dans l’interminable ennui de la plaine. Verlaines 
intresse för själva landskapsbilden, som målas 
med vemodigt raffinemang och stark utglesning av 
sinnesintrycken, blir mönsterbildande för kom
mande poetgenerationer, men också här har Bau
delaire varit läromästare rent tekniskt. Något lik
nande gäller om Mallarmé (kap. 3), som år 1868 
— året efter Baudelaires död — skrev en första 
version av dikten Ses purs ongles, kallad Sonnet 
allégorique de lui-même. Den är ett gott exempel 
på vad Mallarmé skulle kalla det rena konstverket, 
där poeten själv försvinner och överlämnar initia
tivet åt ordens egen magi, och tillika ett ytterst 
svårtolkat stycke poesi. Espmark ägnar denna 
märkliga dikt, som handlar om förintelsens vill
kor eller de mänskliga villkoren på gränsen till för
intelsen eller — möjligen — hur denna dikt om 
förintelsen blir till, en inträngande analys. Det för
blir visserligen en smula osäkert om dikten verk
ligen beskriver ett själstillstånd och kanske mera
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osäkert, desto mer Espmark betonar inslaget av 
metapoesi. Men denna komplikation avhåller inte 
förf. från att konstatera, att Mallarmé lyckats med 
det osannolika att klä själva intighetsförnimmelsen 
i sinnligt fattbara termer. Det nya hos Mallarmé 
är eljest, att denne mindre strävar efter att över
sätta det abstrakta till ett konkret bildspråk. Han 
blandar snarare abstrakt med konkret, förenar 
dem. Men impulserna kommer också i detta fall 
från Baudelaire, från Hugo och från Gautier.

Inplacerad i samma tradition blir också Rim
baud (kap. 4). Prosadikterna Mystique och En
fance föranleder intrikata utläggningar av Rim
bauds berömda »ordning», dvs. den organisation 
av det poetiska materialet som uppkommer, när 
Rimbaud brutit ned alla ordinära och logiska upp
fattningar av tillvaron och åstadkommit »le dérè
glement de tous les sens». Ett par klagovisor av 
Laforgue, Complainte sur certains ennuis och 
Complainte d’un autre dimanche (kap. 5), står på 
gränsen mellan impressionism och symbolism men 
tillför »konsten att översätta själen» nya grepp. 
Bl. a. överraskningseffekterna, tramp-i-klaveret- 
tekniken betecknar något nytt. Från Laforgue lö
per som bekant en viktig förbindelselinje till T. S. 
Eliot, men intressantare i Espmarks framställning 
blir nästan anknytningarna bakåt, till diktare som 
Baudelaire, Tristan Corbière, Mallarmé, Rim
baud, Hugo och Shakespeare. Ånyo och med obe
tydlig variation återkommer således samma kory
féer som Espmark uppmärksammat också i tidi
gare avsnitt. Ur Maurice Maeterlincks diktsamling 
Serres chaudes (1889), kallad den mest symbolis
tiska av alla symbolistiska diktsamlingar, hämtas 
(kap. 6) utgångspunkten för en analys av Maeter
lincks poetiska teknik. Det är dikten Ame de 
serre, som skildrar den lysande själen instängd i 
ett växthus med blå rutor, sysselsatt med dröm
mar och »désirs sans remède». Här och i dikten 
Fauves Las från 1886 utplånas nästan det yttre 
landskapet i »en solipsism, asketiskt inriktad på 
jagets egna spegelbilder», men eljest tillförsäkras 
också Maeterlinck medlemskap i det illustra Bau- 
delaire-sällskapet. På visst sätt inrangeras även 
T. S. Eliot där (kap. 7), men Eliot försmår till skill
nad från Maeterlinck det personliga och letar 
energiskt efter de objektiva korrelaten, när det 
gäller att återge känslor och själstillstånd hos Al
fred J. Prufrock. En Psalm av Georg Trakl (kap. 
8) föranleder en sofistikerad tolkning av hur allt 
dött i dikten lever och hur allt levande i dikten 
dör. Trakl ger eljest inga nycklar till sin hemlig
hetsfulla bildvärld, och man får aldrig några anvis
ningar om vilket själstillstånd som de konkreta 
metaforerna åsyftar. Tekniken är kort sagt den
samma som Rimbauds, och föga underligt är Trakl 
en lärjunge just till Rimbaud. I André Bretons fas
cinerande Parisdikt Tournesol (kap. 9), enligt poe

tens eget vittnesbörd författad enligt automatis
mens principer, sammanfogas återigen det sinnli
gas och osinnligas sfärer, men så att de materiella 
och andliga företeelserna nästan uppnår ett slags 
förvirrande jämställdhet och utbytbarhet. De kan 
finnas sida vid sida men också byta plats med 
varandra, nästan som i Rimbauds berömda »ord
ning». Hos surrealisternas hövding går arvet från 
Rimbaud därmed tydligt i dagen, samtidigt som 
Lautréamont, Saint-Pol-Roux och bildkonstnärer 
som Picasso och Chirico finns med i bakgrunden. 
Espmark noterar träffande, att det här knappast 
längre rör sig om att översätta själen, ty själstill
ståndet finns i poetens pennspets och skapas sam
tidigt med dikten. Eller i Espmarks eleganta for
mulering: »Poeten skriver direkt i en gnistrande 
kod ett budskap som inte fanns före tecknen»
(s. 179).

Som framgått av ovanstående summariska inne- 
hållsredovisning följer Espmark en viktig linje, 
man kan mycket väl säga en huvudlinje i modern 
poesi. Den slutar naturligtvis inte med Breton, 
lika litet som den egentligen börjar med Baude
laire, och i ett avslutande kap. 10 skisserar Esp
mark försöken att »materialisera det inre» hos se
nare poeter som Paul Valéry, Stefan George, 
Hoffmansthal, Rilke, Dauthendey, Mombert, 
W. B. Yeats, Ezra Pound, Heym, Saint-John Perse, 
Dylan Thomas, Garcia Lorca, Pablo Neruda, 
Nelly Sachs och Gunnar Ekelöf. Den hastiga över
blicken ger gott stöd för författarens märkliga un
derdrift, att vi här »i alla händelser» står »inför 
ett väldigt forskningsfält» (s. 213).

Om man så från innehållsredovisningen över
går till de kritiska invändningarna, vill jag först 
som sist anmäla lätt tveksamhet inför själva ar
rangemanget av materialet i boken eller — annor
lunda uttryckt — urvalets och resultatens ömse
sidiga beroende. Det är naturligtvis fullt möjligt 
att jag misstagit mig, men under läsningens gång 
har jag inte sällan drabbats av förnimmelsen att 
resonemanget nästan omärkligt löper i en cirkel. 
Espmark utväljer först med stor omsorg ett antal 
diktare, som står i beroende — direkt eller in
direkt — av Charles Baudelaire. Baudelaire-bero- 
endet ingår så att säga i villkoren för att bli upp
tagen i Espmarks revy. Redan på sidan 1 1  görs 
det klart, att undersökningen gäller »Baudelaire 
och hans lärjungar», och helt korrekt betitlas för
sta kapitlet »utgångspunkten Baudelaire». Detta 
är gott och väl och i föreliggande fall dessutom väl 
motiverat. Mer egendomligt blir det, när författa
ren — sedan denna operation väl företagits — med 
låtsad överraskning och under uppbådande av stor 
lärdom upptäcker ett Baudelaire-inflytande i varje 
enskilt fall. »Flera tecken tyder på att här förelig
ger en verklig förbindelse med Les Fleurs du mal», 
konstaterar förf. oskuldsfullt à propos Laforgue



(s. 1 12) och vänder och vrider, sakkunnigt, på frå
gan med vilken grad av trygghet man kan »driva 
tesen om en frigörande impuls från Baudelaires 
djärva naturdeskription» (s. 119). Vad väntar sig 
då Espmark? undrar läsaren. Har han inte själv 
från första början klargjort, att han valt att studera 
»den moderna poesi som har en utgångspunkt i 
Les fleurs du mal» (s. 8)? Hade Laforgue alls kom
mit i betraktande, om han inte varit medlem — 
ständig eller tillfällig — i den stora association för 
Baudelaires beundrare som boken genomgående 
handlar om? Om Maeterlinck gäller, att dennes lä
rare i konsten att gestalta en inre verklighet med 
sinnliga medel i första rummet är Verlaine. Men 
också Baudelaire behöver diskuteras i samman
hanget, konstaterar Espmark (s. 126) och ger skä
len härför. Även i fråga om T. S. Eliot knyts, un
der sirliga och försiktiga åtbörder, diverse kärliga 
band med Baudelaire: »Om de yttre indicierna så
lunda inte låter Baudelaire framstå som en primär 
källa till metoden i Prufrock är det ändå skäl att 
tänka sig detta inflytande i bakgrunden, verkande 
mer diskret vid sidan av det laforgueska, men 
självfallet med indirekt verkan genom metoden i 
Les complaintes» (s. 140). När läsaren har hunnit 
så långt i boken, är han onekligen beredd att 
»tänka sig» ett Baudelaire-inflytande lite varstans.

Nu vill jag inte på minsta vis ifrågasätta det 
berättigade i att studera Baudelaire-inflytandet el
ler Baudelaire-traditionen. Frågan gäller något 
helt annat och skulle kunna formuleras så: bör 
man, efter att ha avrest till Gotland triumfera varje 
gång man påträffar en gotländsk löväng bakom 
vägkröken eller lägga ner stora ansträngningar på 
att visa, att lövängarna är just gotländska? Det är åt 
den sortens upptäckarglädje som Espmark hemfal
ler. Samtidigt tenderar denna kritik att bli orättvis, 
eftersom Espmark inte nöjer sig med att konstate
ra ett Baudelaire-inflytande utan också visar hur 
Baudelaire-arvet förvaltas hos efterföljarna. Det är 
i den energiska analysen av hur ett diktarspråk 
tar färg av ett annat som Espmarks väsentliga styr
ka ligger. Det är också utmed sådana linjer man 
finner hans metodiska nyheter.

Också i sin senaste avhandling framträder Esp
mark som holist eller strukturalist. Redan av in
ledningen och ännu mer av den följande texten 
framgår, att han inte är primärt intresserad av en
staka motivlån eller detaljpåverkningar utan av 
hur enskildheterna fungerar i ett större samman
hang, inom ramen för diktens lyriska metod. Det 
är sättet att skriva dikt som är undersökningens 
föremål. Av detta följer, att Espmark vill och mås
te behandla dikterna som helheter. »Det enskilda 
undersökningsobjektet kommer att befinna sig 
under mikroskopet odelat, även om den fortlö
pande diskussionen gäller en kontrastfärgad figu
ration i det», heter det (s. 13). När enskilda motiv

lån och liknande kommenteras, sker det alltså för 
att belägga påståenden om inflytande, men dessa 
företeelser tjänstgör mestadels bara som »märkta 
isotoper», som varsel om ett djupare samband, 
som indikationer på att den ene diktaren lärt av 
den andre o ck så  ifråga om metoden. Som synes 
arbetar Espmark med ett svårt och egentligen sär
deles komplicerat ämne. Han kan aldrig direkt av
slöja, hur en diktares språkvanor, hans sätt att ar
beta med ett lyriskt material utvecklats under in
flytande av en annan. Han kan bara göra det me
delbart, genom bevisning i andra hand, genom in
riktning på ungefär samma slags motiviska, sti
listiska o. a. överensstämmelser, som uppmärk
sammas i traditionell komparativ forskning. Jag 
gör dessa anmärkningar inte för att minska värdet 
i Espmarks arbete, inte heller för att blotta någon 
bristande eftertanke hos författaren som nog är 
medveten om komplikationerna. Men möjligen 
framträder hans metod i ett något mindre sensa
tionellt ljus, när man blir varse att han trots allt 
måste tillgripa vanliga komparativa knep, så snart 
han behöver någorlunda säker bevisning.

Också från en annan utgångspunkt är Espmarks 
metod intressant — och problematisk! I kapitlet 
om Trakl möter man följande deklaration: »Under 
sammanställningen av Trakl och Rimbaud har vi 
haft Psalm som det ena jämförelseledet, medan 
det andra varit inte en dikt utan ett helt rimbaudskt 
språk, om också med Kindheit som en dominant. 
Det är en helt naturlig situation för den kompara
tive strukturalisten. Endast i idealfallet ger ett jäm
förande studium mellan två texter tillräcklig kun
skap. I övrigt får man bemöda sig om en syntetisk 
syn på den mottagande texten som ’en relationell 
helhet’ men acceptera att stimulansen inte nöd
vändigtvis utgår från en text utan kanske från ett 
helt diktarspråk — eller rentav från ett kraftfält 
konstituerat av flera impulsgivare. Att rekonstru
era det klimatet för den dikt som föds är den svå
raste men samtidigt mest lockande uppgiften inom 
hela det genetiskt komparativa arbetsområdet» 
(s. 159). Situationsbeskrivningen må vara träffan
de för jämförelsen mellan Trakls Psalm och Rim
bauds språk. Men är den, har jag frågat mig, riktigt 
belysande för Espmarks ordinära arbetssitua
tioner? Det är frappant, hur ofta inte bara det ena 
utan också det andra jämförelseledet omfattar ett 
helt diktarspråk eller i varje fall ett flertal texter. 
Det rör sig kort sagt sällan om bara en »motta
gande text» utan väl så ofta om flera »mottagande 
texter». Ett vanligt grepp, som återkommer från 
kapitel till kapitel, är att Espmark — säkerligen 
fullt avsiktligt -  först närmar sig en central text 
ur diktarens mogna författarskap, för att därpå 
förflytta sig några år eller decennier tillbaka i tiden 
och uppmärksamma diktaren »i vardande», för att 
slutligen projicera över den nyvunna kunskapen
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på författarskapet i dess helhet eller utnyttja den 
för en totalkarakteristik. Ambitionen att på detta 
sätt fånga diktaren i ett tidigt ögonblick, när han är 
»på väg att erövra sitt språk» eller när »hans me
tod frigörs» tjänar naturligtvis syftet att lättare och 
säkrare kunna avslöja förebilder och lärofäder. 
Det är när poeten i fråga ännu inte hunnit uppnå 
det mogna mästerskapet eller en relativ självstän
dighet och egenart, som man bäst avlyssnar ekon 
från hans föregångare. Sålunda: efter att ha ana
lyserat Spleen IV av Baudelaire från något av 
åren 1856 eller 1857 (s. 14 ff.) tar Espmark steget 
tillbaka till en av de tidiga dikterna i Les fleurs du 
mal, Le Tasse en prison från 1844, och får först 
därmed stöd för sin i och för sig mycket plausibla 
tes om ett Delacroix-inflytande. Likaså blir Gau
tier fullt synlig hos Baudelaire, först när en annan 
tidig dikt dragits fram som »mottagande text», 
nämligen Le mauvais moine från 1842-43. Hos 
Verlaine tjänar dikten L’ombre des arbres som 
startpunkt (s. 46 ff.), men en verkligt lyckad illu
stration av hur impulskällan Baudelaire varit verk
sam ernås först, när Espmark gått ett decennium 
tillbaka i tiden och tagit itu med dikten Un soir 
d’octobre (s. 50 ff.), skriven 1862. I fråga om Mal- 
larmé-sonetten är det inte diktens definitiva ver
sion från 1887 utan den ursprungliga från 1868 
(s. 65 ff.) och framför allt sonetten Vere novo från 
år 1862 (s. 81) som gör det möjligt att kartlägga 
inflytandet från Baudelaires Spleen IV. Exemplen 
kan lätt mångfaldigas. Det är först genom att dra 
in tidiga förövningar till Maeterlincks Ame de 
serre (s. 122), såsom Fauves las respektive Feuil
lage du coeur som Espmark får svängrum för sina 
komparationer. Och i fallet Eliot räcker det inte 
med The love song of Alfred J. Prufrock. Tidiga 
texter, från åren 1909-1910, måste tillgripas för 
att urskilja Laforgue-inflytandet.

Naturligtvis är Espmark i de flesta fall medveten 
om vad han företar sig och talar om diktarens ut
veckling, hans positioner i en tidig resp. en sen 
fas etc.; inte sällan är dessa utvecklingsresonemang 
de intressantaste i hela boken. Men en osäkerhets- 
känsla inställer sig ofrånkomligen. Hur långt är 
iakttagelserna från diktarens ungdomsproduktion 
tillämpliga också på det mogna och sena diktar- 
språket? Om de metodiska impulserna inte kan av
läsas direkt i de mogna mästerverken, också där, 
är de då verkligen djupgående? Och framför allt: 
hur stora får enheterna bli i båda jämförelseleden, 
innan jämförelserna börjar mista sin mening? 
Okar precisionen som Espmark tycks tro eller 
minskar den tvärtom, när ett helt diktarspråk jäm
förs med ett helt annat? Och inte minst: om se
rien av »mottagande texter» utökas ytterligare, 
står sig då de vunna resultaten?

På åtskilliga av dessa frågor har Espmark natur
ligtvis svaren till hands eller skulle kunna mobili
sera dem, och i inledningen har han hur som helst

avvärjt kritiken med en ödmjuk suck om att han 
etablerat blott »ett sprött nät där det mesta åter
står att fylla i» (s. 9). Riktigt så tomt eller sprött 
är väl inte nätet, främst emedan Espmark besitter 
en så imponerande lärdom. En av avhandlingens 
främsta förtjänster ligger i dess forskningsredovis- 
ning, i presentationen av den väldiga litteratur 
om Baudelaire, Verlaine, Rimbaud etc. som Esp
mark tillägnat sig och suveränt utnyttjar. Det är 
egentligen först sedan man gått till några av för
lagorna, inom Baudelaire-forskningen Jean Pom
mier, L. J. Austin, Crêpet & Blin t. ex., som man 
inser att Espmark inte tar några genvägar i sin 
framryckning.

Men en befogad kritik måste riktas mot det 
svårartade oskicket att komprimera många olika 
källor i en och samma not liksom man måste på
tala svårigheterna att identifiera källorna i en av
handling, där litteraturförteckningen lyser med sin 
eklatanta frånvaro! Ett exempel får stå för många: 
i noten 20 på sid. 220 hänvisas till J. Pommiers 
La mystique de Baudelaire men också till Baude
laires Correspondance I och dens., Oeuvres com
plètes I. Likafullt åsyftar den sista sidhänvisningen 
i nämnda not inte någon av dessa källor utan F. W. 
Leaky, som grundligt diskuterats i not 12 på sid. 
2 i8 f. utan att för den skull boktiteln uppges där 
heller, förmodligen emedan läsaren förväntas ha 
boktiteln Baudelaire and nature, Manchester 1969 
i gott minne efter sin noggranna läsning av de allra 
sista raderna i not 4 på sid. 218! Vad man än må 
säga om denna hänvisningsteknik, men inte är den 
då läsarvänlig. På motsvarande sätt skulle jag 
ibland ha önskat ymnigare hänvisningar till före
gångarna. Lloyd James Austin görs visserligen 
all tillbörlig rätt, som den ledande symbolism
forskare han är, både på sid. 8 och i noterna sid. 
2 i7 ff. Men börjar man väl läsa Austins utmärkta 
arbete L’univers poétique de Baudelaire, tycker 
man att misstänkt många av de citat och tanke
gångar som återkommer också i Espmarks text 
diskuteras rätt ingående av Austin. Några exem
pel i högen: distinktionen mellan allegori och sym
bol (Espmark s. 12, Austin s. 165), citatet om de 
moderna artisterna som försummar medeltidens 
allegorier (Espmark s. 17, Austin s. 166), hiero
glyf-termen i Hugo-essän (Espmark s. 18, Austin 
s. 165), diskussionen av den filosofiska konsten i 
uppsatsen L’art philosophique (Espmark s. 27, 
Austin s. 169), citatet »un si magnifiques (skall 
vara: magnifique) répertoire d’analogies humaines 
et divines» (Espmark s. 32, Austin s. 165), citatet
»une immense intelligence-----» (Espmark s. 40,
Austin s. 162). Jag insinuerar givetvis inte, att Esp
mark skulle ha misshandlat Austin. Men forsk
ningsläget kommer i nytt ljus, när man ser att så 
många av textställena och problemen bekvämt kan 
hämtas direkt ur Austins bok.

I detta sammanhang vill jag fullfölja min inkvi



sition med ett par andra reflektioner. Skaffar sig 
inte Espmark ibland en bekväm licentia poetica i 
umgänget med äldre forskare genom att så inten
sivt syssla med »den lyriska metoden»? Annor
lunda formulerat: När Espmark skall profilera sin 
egen insats mot den tidigare väldiga forskningen 
på området, tar han då inte en smula bekvämt 
skydd bakom idén att just han — men inte före
gångarna — börjat studera »den lyriska metoden» 
och är skolad i den rätta »komparativa holismen»? 
Åtminstone har det slagit mig, hur ofta förf. egent
ligen lutar sig mot och hederligt redovisar tidigare 
komparatisters rön ifråga om motiviska och stilis
tiska överensstämmelser etc., ja rentav ansluter sig 
till redan vedertagna uppfattningar i fråga om be
roenden och inflytanden. De har alla redan sett 
och bevisat, att Verlaine står i beroende av Bau
delaire, att Rimbaud gör det och Mallarmé, att 
Trakl läst sin Rimbaud etc. De har bara inte för
mått dra ut kvintessensen ur sina upptäckter, ef
tersom de saknat sinne för »konsten att översätta 
själen». Några exempel: redan Austin har insett 
att Baudelaire ligger bakom Rimbauds sonett Vere 
novo, men han har inte förstått på vad sätt. Detta 
hemliga något är det Espmark förbehållet att 
fånga: »Det finns anledning att med större efter
tryck och större precisering än hos Austin fastslå 
att det är Baudelaire som frigjort den metod att 
förena materiellt och själsligt vi finner manifeste
rad i Vere novo» (s. 85). På motsvarande vis är 
Eliots beroende av Laforgue och Donne välkänt 
sedan länge. Men »Greenes, Germers och andras 
iakttagelser av beroendet i fråga om motiviska och 
stilistiska enskildheter kan därvid integreras i ana
lysen av en mer genomgripande tradering, den 
som gäller den ironiskt accentuerade gestaltning
en i konkreta termer av själens opåtagliga verklig
het» (s. 139). Det är sålunda alltid fel på föregång
arnas komparationer. De har visserligen sett sam
bandet, men aldrig den rätta arten av samband. 
Espmark ansluter sig utan knot till Reinhold 
Grimms avhandling Georg Trakls Verhältnis zu 
Rimbaud. Ty det är lätt att dela dennes uppfatt
ning, att Trakl mottagit ett avgörande inflytande 
från Rimbaud. »Frågan är bara om Grimm verkli
gen lyckas klargöra vad detta inflytande innebär», 
och naturligtvis gäller den »väsentligare och mer 
svårfixerade överföringen» just »hela urvalet och 
organisationen av elementen till dikt — den lyriska 
metoden» (s. 153). Jag kan inte riktigt hålla till
baka intrycket, att Espmark i dessa och talrika lik
nande situationer lever högt på sitt ämnesval och 
mästrar sina föregångare en smula nedlåtande sam
tidigt som han hela tiden drar nytta av deras in
satser. Om man inte funne Espmarks egen upp
läggning så intressant, skulle man säga, att han 
noga taget endast företar mindre justeringar och 
tillrättalägganden av komparativa samband som

redan etablerats av andra. Endast i undantagsfall, 
man kan nämna Laforgue och Breton, uppdagar 
han själv nya komparativa samband. Men en sådan 
kritik skulle också träffa vid sidan av Espmarks 
egentliga insats. Han har ju med all önskvärd tyd
lighet understrukit, att hans ärende ligger just i 
studiet av »den lyriska metoden» och ingenting 
annat.

Det funnes åtskilligt mer att anföra om denna 
överrika bok, både av stort och av smått. Före
kommer det inte ibland hos Espmark en dragning 
åt det subtila och långsökta, såsom när han ägnar 
stor möda åt det kryptiska ordet »ptyx» hos Mal
larmé? Finns det överhuvud taget inte, vid sidan av 
all den goda och väl belagda visdomen, en böjelse 
för det poetiskt esoteriska, det som bara är intres
sant ur hantverkssynpunkt »oss poeter emellan»? 
Och menar han, i det värdefulla kapitlet om Mal
larmé som jag eljest sätter högst i boken, verk
ligen att Sonnet allégorique de lui-même utgör en 
beskrivning av själens skapelse? Det står faktiskt 
så (s. 79). Men är det inte en ren felskrivning 
för diktens skapelse? Och har förf. ägnat E. A. 
Poe tillbörlig uppmärksamhet, när han inventerat 
Baudelaires lärofäder i konsten att översätta sjä
len? Så kunde man fråga, och åtskilligt annat vore 
värt att fråga om. Men dessa frågor och mycken 
kritik som anförts i denna recension kan ändå inte 
undanskymma bokens förtjänster, inte minst det 
stora greppet på ett svårt ämne och den beund
ransvärda lärdomen. Överhuvud har jag sökt ta 
fasta på invändningarna, helt enkelt emedan Esp
mark på det stadium han nu befinner sig rimligen 
bör vara mer betjänt av kritiken än av lovorden. 
Berömmet lär ändå komma honom till del och har 
självklart sitt berättigande. Från franska utgångs
punkter har Espmark valt att behandla ett viktigt 
förlopp i modern europeisk lyrik. Han har åstad
kommit en bok full av substans och levande intel
ligens. Man anammar tacksamt hans lärorika stu
die och gläds en smula extra över att en så be
tydande forskare haft kuraget att sätta sig ned och 
skriva om något så bortglömt och viktigt som sjä
len.

Thure Stenström
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Först att teckna en mera sammanhängande bild av 
den svenska litteraturen under 1950- och 1960- 
talen var Karl Erik Lagerlöf (i Epoker och diktare, 
2, 1972). Hans utrymme var begränsat, varför 
framställningen mest har karaktär av en skiss där


