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bild av Strindberg man finner i Ugglas bok är en 
aning ensidig.

Men alldeles oberoende av huruvida den polska 
kritikens röster är originella eller inte, är det likväl 
värt att veta vad som på annat håll skrivs om Sveri
ges främste författare. Dessa röster är emellertid 
fullständigt okända här. Tack vare Ugglas arbete 
får man nu veta att Strindberg i Polen värderas 
mycket högt och diskuteras kanske t. o. m. livliga
re än i hans eget land. Däri ligger den onekligen 
stora förtjänsten av Ugglas flitiga forskning. Hans 
bok kommer -  hoppas jag -  att noga läsas både av 
Strindbergskännare och teatermän. De förra får 
nu möjlighet att konfrontera sina^egna teorier och 
forskningsresultat med det som deras kolleger på 
den andra sidan om Östersjön haft och har att säga 
om den store dramatikern, de senare får många 
nyttiga och stimulerande idéer för fortsatta uppfö
randen av Strindbergs pjäser i hans hemland. En
ligt min mening ger avhandlingen betydligt mera 
än dess titel lovar och den tar ett långt steg framåt 
då det gäller att fokusera och samordna de polska 
och de svenska Strindbergkännarnas fortsattta 
forskningar.

Józef T rypucko

Urpu-Liisa Karahka: Jaget och ismerna. Studier i Pär 
Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t. 0. m. 
1916. Cavefors 1978.

Urpu-Liisa Karahkas doktorsavhandling om den 
tidige Pär Lagerkvist,T^gé7 och ismerna, konfronte
rar oss som underrubriken anger med programma- 
tikern och poeten under den dynamiska fasen fram 
till och med Ångest, medan prosaisten står lite 
utanför fokus och dramatikern lämnats åt en annan 
forskare som arbetat parallellt med den aktuella 
avhandlingsförfattaren. Det rör sig om en efter 
sena tiders mått diger avhandling — närmare be
stämt på 360 s. — men också bortsett från formatet 
är det fråga om en betydligt större arbetsinsats än 
vad en avhandling för doktorsexamen brukar in
nebära. Det sammanhänger med att materialsitu
ationen radikalt förändrades genom Lagerkvists 
död sommaren 1974. Ett stort handskriftsmaterial 
blev då tillgängligt, det mesta på Kungl. bibliote
ket men viktiga dokument också på Lunds univer
sitetsbibliotek. Det har tvingat Urpu-Liisa Karah
ka att i ett sent skede riva upp hela sin undersök
ning men det har i gengäld öppnat möjligheter till 
en väsentligt fördjupad och vidgad kunskap i äm
net. Författarinnan har tagit väl vara på de möjlig
heterna.

Avhandlingen vill, klargörs det inledningsvis, 
sätta en »strukturanalys av texten i centrum» (12). 
Den är »genetiskt inriktad och tar stöd dels i kom

parativa resonemang, dels i psykologiska». För
fattarinnan vill alltså via ett närstudium av texter 
teckna hur verket under det omvälvande skedet 
fram till 1916 tar gestalt utifrån litterära och bio
grafiska utgångspunkter. »Idéhistoriska och socio
logiska synpunkter» förskjuts däremot uttryckli
gen till periferin.

Studiet är upplagt i åtta kapitel där de båda 
första behandlar den förhistoriske Lagerkvist, 
gymnasistpoeten och den socialistiske utopisten, 
medan kap III för fram diskussionen av poeten till 
1913 men särskilt inriktar sig på den viktiga 
otryckta programskriften Om dikten och diktaren 
föregående år. Kapitlen IV och V är parallellkopp- 
lade, det förra ägnat den estetik som tar form efter 
mötet med kubismen, det senare den poetiska 
tillämpningen 1913-14. Kap. VI följer Lagerkvist 
mot den syntes som kan skönjas 1915-16, en syn
tes av den tidigare intellektualistiska hållningen 
och ett nytt starkt emotionellt engagemang. Det 
Lagerkvistord som satts som rubrik — »Klarhet 
och mystik» — antyder i sin senare del den nya 
irrationella tro, närmast på livet och människan, 
som diktaren denna tid söker förena med sitt tidi
gare intellektuella synsätt. Kapitlen VII och VIII 
till sist ägnas produktionen 1915-16, kulmina- 
tionen av den dynamiska fas avhandlingen behand
lar. Det förra avsnittet kan för första gången 
teckna den personliga bakgrunden till Ångest, det 
senare sätter in bokens expressionism i det euro
peiska litterära sammanhanget.

Inom denna ram framträder en väl samman
hängande och mycket övertygande bild av den 
unge Lagerkvist, en författare av större kontinuitet 
än man kanske väntat sig, mer förberedd på mötet 
med de främmande stimulanserna än man vetat 
om och med ett nära samband mellan liv och dikt 
som först nu ges full belysning. Den i och för sig 
ganska mediokra förhistoriska poesin visar sig fö
rebåda det kommande i sin inriktning på en besjä
lad natur, i siktet på de stora existentiella frågorna 
och i tendensen till arkitektonisk uppbyggnad, av
läsbar i bruket av upprepning och parallellism. 
Den otryckta programskriften Om dikten och dik
taren från hösten 1912, nu utnyttjad för första 
gången, befinns redan rymma det väsentliga av 
programmet i Ordkonst och bildkonst året därpå. 
Den senare skriften bara vidareutvecklar den tidi
gare, med förskjutning mot objektivitet och med 
ny accent på intellektet. I detta nya ljus kan av- 
handlingsförfattarinnan reducera Grunewalds roll 
men också göra troligt att mötet med kubismen 
och dess källor i primitiv och orientalisk konst i 
samband med Parisresan 1913 snarast innebar en 
bekräftelse av det tidigare. Lagerkvist framträder 
som förbluffande modern i sina strukturalistiska 
tankegångar med deras betoning av helheten och 
av delens roll inom den. Samtidigt argumenterar
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Urpu-Liisa Karahka övertygande för att intellek- 
tualismen och kubismen, liksom uppfattningen av 
tiden som sund och hård, utgör strategier emot 
kaotiska krafter inom diktaren själv. Också La
gerkvists »fysiologiska mystik», hans kult av 
kroppen och blodet, framträder som en exorcism, 
riktad mot fruktan för sjukdom och död. Den 
personliga bakgrunden överhuvud friläggs på ett 
nytt och fascinerande sätt, så i teckningen av 1916 
års samling mot en fond av nervösa besvär, ångest, 
dödsupplevelse, självförakt, inre splittring och 
problematiska föräldrarelationer. Under genom
gången av de olika motiviska dominanterna i Ång
est och materialet kring samlingen — livet, männi
skan, kärleken, stjärnorna etc. — belyser författa
rinnan på det sätttet den personliga laddningen, så 
när den ambivalenta inställningen till kvinnan för
stås utifrån det neurotiska förhållandet till mo
dern. De båda motsatta stilar författarinnan ur
skiljer i Ångest -  den expressionistiska och den 
naivistiska — ses på liknande sätt som uttryck för 
två olika sidor hos dialogmänniskan Lagerkvist.

Vid sidan av den personliga genomlysningen 
finner vi hela tiden den litterärt genetiska. Förbin
delserna med Paul Fort och Spencer, med futu- 
rismen och kubismen utreds övertygande. Utöver 
Strindbergs betydelse för konsten att ge suggestivt 
kroppsliga uttryck för den själsliga hållningen kan 
Urpu-Liisa Karahka också visa på ett i varje fall för 
mig helt överraskande inflytande från Nietzsche i 
fråga om gestaltningen av känslan med hjälp av 
kroppsliga brottstycken. Det bredaste komparati
va studiet återfinner vi i slutkapitlet som tar upp 
expressionismen i Ångest till närmare beskådan
de, tecknar Lagerkvists yttre relationer till tysk 
expressionism och en för en följer parallellerna 
med den tyska rörelsens teori och resultat alltifrån 
den fundamentala subjektivismen till de skilda sti
listiska särdragen och låter Lagerkvist till sist fram
stå som på en gång en representant för tidens 
strömningar och en egenartad gestalt med en poesi 
av personlig resning.

Mitt i detta psykologiskt och komparativt inrik
tade studium presenterar författarinnan en rad la- 
gerkvistska nyckeltexter, infogade i kurvan från 
gymnasisttidens retorik över 1913 års objektivi
tet och intellektualism till 1915-16 års satsning på 
det expansiva uttrycket för känslan. Analysen sik
tar i väsentlig utsträckning till att frilägga de olika 
dragen i diktens metod, som i kap V  och huvudde
len av kap VIII, men ett kongenialt intresse för 
den lagerkvistska helheten lockar åter och åter till 
ett studium av samspelet mellan elementen i den 
enskilda texten, så i de avslutande analyser som 
vill gottgöra spjälkningen i skilda komponenter i 
slutkapitlets huvuddel.

Detta är en avhandling skriven med mycken 
klokhet. Det gäller avgränsningen av ämnet lik

som fixeringen av relevanta problemställningar 
men det gäller också ställningstagandet till tidigare 
forskning. (En längre, väl genomförd polemik med 
Ulla-Britta Lagerroth förs sålunda på notplats, ut
an att störa huvudframställningens lugn.) Diktana
lysen och presentationen av de teoretiska texterna 
är lyhörd och varsam. De ibland ömtåliga biogra
fiska källorna behandlas med takt och informa- 
tionsvilja i god balans. Den vetenskapliga appara
ten fungerar väl; utgångspunkterna hittar man ut
an svårighet och redovisningen av föregångarnas 
rön är skrupulös. Med denna förening av klokhet, 
varsamhet och gedigenhet har Urpu-Liisa Karahka 
lagt en säker grund för det fortsatta studiet av 
diktaren.

Avhandlingens brister ser jag till att börja med i 
vissa onöjaktigheter i hanteringen av källorna. Det 
gäller inte förmågan att ta vara på de många upp
slagsändar det stora handskriftsmaterialet erbju
der; mitt allmänna intryck är att avhandlingen är 
mycket grundlig i det hänseendet. Ett litet förbi
seende vill jag ändå dra fram. Författarinnan dis
kuterar på s. 107 tidpunkten för läsningen av Nat
han Söderbloms Främmande religionsurkunder — 
huvudkällan för Ordkonst och bildkonsts fram
ställning av den primitiva och orientaliska littera
turen -  och påpekar i polemik med Elovson att 
lektyren nämns redan i ett brev till Brunius 
7. 9. 1913. Men det finns faktiskt i KBs samling ett 
dokument som ger närmare besked, inte bara om 
tidpunkten utan också om ett par av infallsvinklar
na: en kladd till det aktuella brevet. Detta daterba- 
ra koncept fortsätter med anteckningar som visar 
Lagerkvist i arbete med tredje delen av Främman
de religionsurkunder; här finns nämligen några 
små excerpter med sidsiffror som visar sig passa 
till den källan. Under rubriken Form anförs först 
Vålvans spådom med notering av »upprepning», 
exemplifierad av orden »Vad mer vill du veta», 
och av formuleringar Lagerkvist stannat inför 
— »blåa knotor», »en flod av svärd», »brädspel 
av guld». Andra rubriker är »Meksiko» med sid
siffran 322 — det utpekar hymnerna till Huitzilo- 
pochtli hos Söderblom — och Naturf., dvs. natur
folk, med anteckningen »Offersånger». Vi ser 
med andra ord Lagerkvist i arbete med att dra ut 
ur Söderbloms antologi det han skall använda i 
Ordkonst och bildkonst. Noteringarna fortsätter 
också omedelbart — under rubriken »(En litt:ns 
Gaugguin [sic]!)» — med utkast som vi delvis kän
ner igen från programskriften men dessutom med 
en polemik mot en Gross’ härledning av »kon
stens uppkomst ur (en slags) efterhärmningslus- 
ta». För Lagerkvist synes »konsten skapa ting som 
ligger bortom värkligheten, naturen, de reala ting
ens gränser». Detta lilla dokument med 7.9. 1913 
som terminus post quem visar oss alltså Lagerkvist 
mitt i arbetet med Främmande religionsurkunder



Recensioner av doktorsavhandlingar 261

och Ordkonst och bildkonst. Det hade man gärna 
velat få med i avhandlingen.

Mer retfullt är emellertid att spridda partier av 
avhandlingen misspryds av slarvig citering. Några 
fall skall anföras. På s. 344 har lite under mitten, 
efter det »honom» som inleder en rad, bortfallit: 
»böja honom, slå honom, pina honom». I sista 
raden på samma sida har efter »själv» tappats 
orden: »något större än han själv, något oändligt 
mycket större -  bara». Sådant gör dessvärre den 
välkomna bilagan med utdrag ur Barnet utan värld 
oanvändbar för citering. I huvudtexten kan näm
nas ss. 170 och 173. Mitt i det långa citatet på den 
förra står »välja»; det skall vara »växla». I citatets 
näst sista rad skall »huvudsakligen» kursiveras. 
Och på sidans näst sista rad skall »lämpligare» 
bytas ut mot »lämpligt». På s. 173 r. 9-10 nerifrån 
skulle citatet »skapa en helt ny värld» egentligen 
lyda: »skapa icke en spegelbild härav men en helt 
ny värld». I samma rad står förkortningen »allm.» 
som är svårbegriplig i sammanhanget; det rätta 
ordet är »allena». Fel av det slaget synes vara 
resultatet av en i slutskedet mycket forcerad pro
duktionsprocess, i något fall uppenbart också av 
svårigheterna att tyda Lagerkvists ofta synnerligen 
svårlästa klotter. Väsentligen är dessa spridda öar 
av onöjaktig citering förargliga skönhetsfläckar 
men inget hot mot bevisföringen.

En för vårt ämne specifik källproblematik er
bjuder bruket av diktverk som material för belys
ning av författarens biografi. Jag tror man måste 
vara mycket restriktiv på den punkten och tycker 
att avhandlingsförfattarinnan på ett par punkter 
handskas lite oförsiktigt med manuskriptet Barnet 
utan värld (1917). På s. 142 sägs att Lagerkvist i 
denna barndomsskildring »som har omisskännliga 
självbiografiska drag» talar »om ungdomsårens 
sentimentalitet»; citatet utnyttjas för teckningen 
av »en sentimentalitet i Lagerkvists egen person
lighet». På s. 146 utnyttjas manuskriptet åter för 
belysningen av »Lagerkvists barndom». På s. 228 
sägs rentav att Lagerkvist i Barnet utan värld »be
rättat om vilken svindlande upplevelse stjärnhim
len blev för honom i barndomen». Då har man 
helt tappat att det rör sig om ett diktverk i tredje 
person. Självfallet utnyttjar Lagerkvist sitt eget liv 
för den aktuella barndomsskildringen men han 
omsmälter det upplevda stoffet till dikt och inte
grerar det i en skapelse dikterad av estetiska syf
ten. Det är enligt min mening inte tillrådligt att 
utnyttja en sådan litterärt överarbetad produkt 
som källa till biografin. Redan en snabb blick på 
Barnet utan värld gör en betänksam i det hänseen
det. Huvudpersonen lever i en hårt stiliserad ex
trem tillvaro, sammansatt av »bara gruvligheter» 
(8). Den namnlösa stad han vistas i är »som ett 
helvete» (4), där han ser »döda barn bäras över 
gården utan uppehåll» (22). Denna värld där allt

förts in extremis ter sig verkligen som en projek
tion av hans skräck. När han inte ligger nere i en 
kväljande grop nästan kvävd av stanken från halv
döda människor, vandrar han år ut och år in ge
nom en tröstlös öken. En så chargerad berättelse 
borde man nog akta sig för att bruka som källa till 
Lagerkvists inre historia. Författarens egen var
ning borde vara tillräcklig. I en dagboksanteckning 
post scriptum — anförd i avhandlingen, 146 f  — 
vidgår han å ena sidan de självbiografiska utgångs
punkterna — »bakom skildringen ligger dock mitt 
liv» — men låter samtidigt förstå den fullständiga 
omarbetningen: »Om något uttryck för vad jag 
verkligen genomlevat [— ] är icke tal [— ].» Lyck
ligtvis är exemplet inte representativt. Mer karak
teristiskt för avhandlingen är siktet på »vad La
gerkvist gör av detta material som han hämtar ur 
sig själv, hur han gestaltar det i konstnärlig form» 
(208). Väsentligen befinner sig Urpu-Liisa Karah- 
kas förbindelser mellan liv och dikt på denna tryg
gare och enligt min mening väsentligare väg.

Dispositionen är klar och överskådlig och er
bjuder som antytts en god ram för bilden av den 
unge Lagerkvist. Den valda uppläggningen har 
dock fört med sig en hel del upprepningar, som 
bidrar till intrycket av en viss omständlighet. I ett 
hänseende far dispositionen direkt olyckliga kon
sekvenser. Urpu-Liisa Karahka har valt att följa 
programskrifterna en efter en och ge en avrundad 
bild av varje artikel medan vissa delar av poesin 
återfinns under delrubriker som tar fasta på moti- 
viska och stilistiska dominanter en efter en, sär
skilt i kap V och VIII. Det kan hävdas att en 
omvänd ordning hade givit betydande vinster. En 
diskussion som skurit tvärs igenom artikelmateri
alet skulle ha givit helt andra möjligheter till be
lysning av de huvudsynpunkter som återfinns i 
hela programfloran. Och en satsning på den lyriska 
metoden utifrån exponenter för olika minigenrer 
skulle ha medgett ett mer genomfört studium av 
de skilda stildragens och hållningarnas samspel 
inom dikten. Mest kännbar är bristen i det förra 
fallet; där har författarinnan avhänt sig möjlighe
ten till en sammanhängande analys av centrala be
grepp som »mystik» och »form». Ordet »mystik» 
använder Lagerkvist själv, så i essän Om konsten 
1915 (citerad s. 191). I fråga om den otryckta 
essän En ny tid och en ny konst, samma år, heter 
det på s. 195: »Mystiken är ett nyckelord i essän 
och den diskuteras ur flera aspekter.» På s. 181 
sägs att Lagerkvist i Cézanneartikeln 1915 »disku
terar [-] benämningen mystiker på Cézanne och 
gör vissa modifikationer». Vad man här efterlyser 
är en samlad analys av Lagerkvists diskussion av 
den mångtydiga termen; det gäller ju ingenting 
mindre än hela den sida av hans hållning som går 
under namn som livstro, vitalism etc. Lite mer 
besvärande finner jag dock att författarinnan —
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och nu är det inte dispositionen som lägger hinder 
i vägen — inte klart preciserar vad hon själv lägger 
in i begreppet »mystik» när hon gång på gång 
applicerar det på företeelser i Lagerkvists teori och 
praktik. Hon talar sålunda om den »tidsmystik» 
Lagerkvist ger uttryck åt när han »hävdar att dikta
ren skall återge tidens anda» (47), pekar på »en 
dragning åt mystik i form av vildmarksromantik 
och sexualromantik» (52) och finner att »också 
betonandet av tidens väsen får [— ] ett drag av 
mystik över sig» (195). Jag tycker det här är en lite 
slarvig användning av termen »mystik». Jag är 
tveksam om värdet av att överhuvudtaget använda 
ordet om tiotalets Lagerkvist. Man kan i alla hän
delser inte komma förbi en noggrann begreppsbe
stämning — som dessutom håller isär den inne
börd Lagerkvist ger ordet och den man själv vill ge 
det i anslutning till vetenskapligt språkbruk.

Mest beklagligt är dock att man med denna 
uppläggning saknar en genomförd diskussion av 
begreppet »form» hos den tidige Lagerkvist. Nu 
får man ingen riktigt klar bild av vad denne menar 
med nyckelordet »form», hur det skiljer sig från 
»stil» och »språk» och vilken relationen är mellan 
»form» och »material». Författarinnan menar, 
som vi sett, att Lagerkvist är i linje med modern 
strukturalism. Jag skulle vilja hävda att han kom
mer denna närmre än avhandlingen riktigt låter 
förstå.

Låt oss titta på en passage i artikeln Folket och 
dikten av 1915, återgiven på s. 184. Lagerkvist 
säger där att Strindberg tidigt fann »sin yttre form, 
sin våldsamt personliga stil» och blev den trogen 
medan han knappast haft livligare intresse för 
»formsträvanden i djupare mening», utom när det 
gällde dramat. Det föranleder bara den lite trubbi
ga kommentaren: »För Lagerkvist tycks stil in
skränka sig till språket, medan form tycks vara ett 
vidare begrepp.» Med de orden glider författarin
nan förbi ett av de väsentliga momenten i den 
tidige Lagerkvists estetik. För att få ett grepp om 
Lagerkvists distinktion mellan »stil» och »språk» å 
ena sidan, »form» i djupare mening å den andra 
kan man gå till manuskriptet En essä av år 1914 
(behandlat i avhandlingen s. 170ff). Lagerkvist 
diskuterar här diktens sammansättning i termer 
som »helhet, enhet» och »material», med uttalad 
misstro mot den populära termen »innehållet». 
Författarinnan reserverar sig med i och för sig 
berömvärd försiktighet: »Det moderna i termvalet 
torde dock vara slumpmässigt och bör inte heller 
överbetonas [— ]» (170). Må så vara, men det 
viktiga är inte termen utan själva grundsynen. Och 
här tycks mig författarinnan på galen stråt när hon 
konkluderar: »[— ] Lagerkvist har ju fortfarande 
den uppdelning i språk dvs. form och innehåll som 
den moderna litteraturteorin kritiserat.» Men det 
är just vad han inte har i artikeln i fråga. Han talar

om språket som »material» och skriver i kanten: 
»Formen i populär mening» (3). Vilket alltså är 
något annat än den »form» i djupare mening han 
själv siktar till. Med språket som material avses, 
framgår det i det följande, diktens »ljudkombina
tioner» och »rytm» (4). Men det finns också ett 
annat »material», nämligen det »material» dikta
ren »hämtar [-] ut ur sig själv» — »stämningar, 
känslor, tankar, affekter». Han »är konstnär blott i 
den mån han förmår finna konstnärlig form för 
gestaltning av sitt själsliv». Det är detta »andra 
(rika) arbetsmaterial», själslivets komponenter, 
Lagerkvist utpekar som »’innehållet’ såsom det 
populärt och farligt missvisande heter» (14 f). La
gerkvist laborerar alltså med två typer av »materi
al», språkets ljud och rytm och själslivets element. 
I båda fallen är det ett »arbetsmaterial» som 
konstnären ger »form». Den färdiga produkten 
benämner Lagerkvist med ord som »verk» (1), 
»en helt ny värld» (17) och — i analogi med »ma
terial» — »hus» (16). Det är bara själva ordet 
»struktur» som fattas. Själva synen kommer den 
östeuropeiska strukturalismens mycket nära. Man 
noterar dock att »materialet» hos Lagerkvist är 
ljud, rytm, känslor och tankar, medan det hos en 
Wellek är »tecken» eller »ord». I andra samman
hang — så i skriften Om dikten och diktaren 1912 
— betonar också Lagerkvist att det är »ord» poesin 
görs av men han vacklar alltså på den punkten. 
Närmast kan han jämföras med vissa av de ryska 
formalisterna som visar samma vacklan. Vad han 
trevar efter med begrepp som »material» och 
»form» i »djupare mening» är i alla händelser 
något som kommer mycket nära vad man söker 
reda ut i den stora tradition som löper genom rysk 
formalism och tjeckisk strukturalism in i sena ti
ders litteraturteori. Hans uttalanden är varken helt 
konsekventa eller precisa men uttrycker ändå en 
estetisk strävan som i högre grad än det framgår av 
avhandlingen är i pakt med för honom okända 
försök i den samtida europeiska poetiken. Skilda 
stycken av detta sammanhang ser författarinnan 
faktiskt i olika delar av arbetet — exempelvis finns 
iakttagelsen av de två typerna av »material» på s. 
121 — men genom uppspjälkningen tenderar 
mönstret att försvinna.

Man noterar i sammanhanget Lagerkvists ut
tryck för verket — »en helt ny värld». Urpu-Liisa 
Karahka observerar mycket riktigt det »antimime- 
tiska» i Lagerkvists program (173). Dikten är ing
en spegling av verkligheten. Om man sätter in 
hans position av 1912—13 i det schema Abrams 
upprättat för poetikens skilda inriktningar kan sä
gas att han avvisar den mimetiska hållningen, lik
som den didaktiska, och med sin reducering av 
»själslivet» till »arbetsmaterial» för »verket» 
också gör front mot den expressiva synen. Med sin 
satsning på dikten som »en helt ny värld» befinner
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han sig på den fjärde linjen, den objektiva linje som 
spelat en så stor roll i sena tiders poetik. Vad som 
händer under de närmast följande åren är alltså att 
Lagerkvist förflyttar sig från denna objektiva posi
tion till en mer expressiv.

Lagerkvists distinktion mellan yttre formella 
värden och form i djupare mening spelar in också i 
en tankegångiOm konsten, 1915, återgiven på ett 
lite missvisande sätt i avhandlingen (189). Urpu- 
Liisa Karahka finner att Lagerkvist, ställd inför den 
primitiva och den urgamla orientaliska konsten, 
inte längre betonar »formen på andra komponen
ters bekostnad. Formen framstår för honom inte 
längre som det centrala i denna konst, det mänsk
liga innehållet bakom den tycks nu vara viktigare.» 
Textstödet för denna viktiga synpunkt är emeller
tid mycket bräckligt. Vad Lagerkvist säger är ena 
gången att vi går mot denna avlägsna konst »som 
en människa går en människa till mötes» i stället 
för att drömma oss hän »såsom till en annan 
värld» — alltså en mänsklighet utnyttjad för att 
tolka det omedelbara i mötet och ingalunda ställd i 
konflikt med formen; tvärtom gäller det ett möte 
också med »den ädla renheten, enkelheten i for
men» — andra gången att formfantasin i denna 
främmande konst »för oss även får en rent yttre 
egendomlig och vacker charm», som dock står 
tillbaka för de »värden av större betydenhet» vi 
söker — en synpunkt som inte på något sätt des
avouerar hans tidigare deklarerade strävan till 
form »i djupare mening». Inte heller satsen att 
känslan framstår »som viktigare än formen» i 
Lagerkvists värdering av förrenässansen (190) är 
väl underbyggd. Diktaren uppskattar mycket rik
tigt den tid »då det dånar och skälver av så mycket 
stort förnummet i bröstet», även om »handen än
nu inte löper så lätt och skickligt», men det är 
knappast »formen» den senare formuleringen 
skjuter i bakgrunden; form är för honom inte en 
fråga om finish utan om en strukturering av dju
pare och mer genomgripande slag. Jag tror att 
Urpu-Liisa Karahka har rätt i princip såtillvida som 
man kan iaktta en viktig förskjutning från den 
stränga objektiviteten i Ordkonst och bildkonst 
till den expressiva känslodynamiken och mänsklig
hets tron 1915-16 men man skall vara försiktig 
med att se attacken riktad mot »formen» i Lager
kvists mening.

En återkommande synpunkt i studiet av fasen 
kring Ångest är att det expressiva och det naiva är 
»kontraster» (189). Det talas också om expressio
nism och naivism som »de båda uttrycksformerna i 
Ångest» (191). Dikten På frälsningsarmén är, sägs 
det, »inte, trots den stora upplevelsen, en expres
sionistisk känsloprojektion utan en naivistisk mål
ning» (251). Här har tänkandet i motsatser lett för
fattarinnan vilse. Det rör sig inte om ett antingen- 
eller utan om ett både-och. Rent historiskt finns

det som vi vet ett samband på den här punk
ten. De expressionistiska bildkonstnärerna intres
serade sig mycket för barnteckningen och det 
finns starka naiviserande drag i deras egen produk
tion. Men också en hel del — om också långt ifrån 
allt — i expressionismens litterära metod kan ur en 
synpunkt betraktas som expressionistiskt, ur en 
annan som naivistiskt. Det gäller från förenklingen 
och stiliseringen till de sagoaktiga rymdpromena
derna. Den lätt chagallska rymdfärden i På fräls
ningsarmén visar just en sådan överlappning; detta 
är på en gång en expressionistisk projektion av 
den översvinnliga upplevelsen och ett naivistiskt 
måleri.

Till det mest fångslapde i avhandlingen hör pre
sentationen av de täta förbindelserna mellan liv 
och dikt hos Lagerkvist. På en punkt tycks dock 
möjligheten till en sådan koppling ha undgått för
fattarinnan. På s. 2 i4 f  demonstreras övertygande 
det självförakt och den känsla av otillräcklighet 
som kännetecknar krisårens Lagerkvist. I en myc
ket personligt hållen nattlig betraktelse, återgiven 
på dessa sidor, heter det: »Ohyggligt har det blivit 
klart för mig hur hoppressad jag ligger, hur små 
alla mina lemmar är. Det finns ingenting så torftigt 
som jag, så förkrympt.» Och litet längre fram: 
»Ingenting har du gett mig, gud, utan åtrå efter allt 
du inte gav mig! Ingenting. Ingenting. Har du 
tänkt på hur smått du gjort allting i mig. Jag kän
ner var dag när jag vaknar om morgonen att alla 
körtlar och muskelstycken i mig är för små. Jag 
kan inte tänka en tanke utan att du håller den 
tillbaka [— ].» Dessa förtvivlade nattliga ord om 
förnimmelsen att vara »hoppressad», »förkrympt» 
och hållen »tillbaka» pekar ju direkt in i den cen
trala dikten Ångest, ångest är min arvedel. Det 
»förkrympta» himlavalvet i den dikten, så lågt att 
jaget river händerna till blods mot molnens frusna 
trasor, är ju ett intensivt kroppsligt uttryck för 
denna ångestfulla känsla av att vara hoppressad. 
Urpu-Liisa Karahka säger senare om den aktuella 
dikten att den i Lagerkvists lyrik innebär »förnyel
se genom att författarens egna känslor får framträ
da öppet och naket» (283). Så mycket märkligare 
att hon inte observerar närheten till den nattliga 
betraktelsens förtvivlade känsloläge.

En väsentlig del av avhandlingsförfattarinnans 
ambition har varit inriktad på det genetiskt kom
parativa studiet av Lagerkvists tidiga produktion. 
Hon kan också notera åtskilliga vackra resultat i 
den vägen. Det finns likväl några fall där man 
beklagar att författarinnan inte gått ett steg längre. 
Jag skall ta upp några exempel.

I ungdomsdiktningen stannar Urpu-Liisa Ka
rahka särskilt vid Frödings roll, uppenbart med 
rätta. En annan tidig lärare, Rydberg, får emeller
tid inte sina fulla dimensioner i avhandlingen. Det 
sägs i allmänna ordalag att tre dikter med »idealis
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tiska tongångar om människans sökande efter nå
got högre [— ] tycks bära en viss prägel av Ryd
berg» (24). Och vi får veta att Rydberg »kan anas 
här och var i de idealistiskt högstämda dikterna» 
(42). Lärdomarna är dock betydligt mer distinkta. 
I en hyllningsdikt till farmor på 90-årsdagen 
2. 1. 1910 poängterar den unge poeten sålunda att 
den hyllade »ej fåfängt trött [sig] gått» på livs
vandringen:

Ty vet: Vad skönt och stort vi känna, tänka 
det äger evighetens liv och ljus, 
det är en sådd, som framtidssläkt skall skänka 
en skörd, som stiger stolt ur jordens grus.
Det är en sådd, som djupt i jorden gömmes, 

[— ]·

Med sådana tonfall låter den 18-årige Lagerkvist 
oss i en glimt uppfatta hans position i en stor 
idealistisk tradition som sträcker sig från romanti
ken över den starkt närvarande kantaten 1877 till 
mycket i hans egen senare diktning.

Men också Ola Hansson kunde förtjäna att dras 
fram i studiet av den tidigaste poesin. Hans namn 
finns nu inte ens nämnt i avhandlingen. Dikten 
Natt från 1908, delvis citerad på s. 21, ger en 
utgångspunkt. Urpu-Liisa Karahka nämner hur 
dikten »växlar [-] om till en kuslig naturbesjälning, 
en kreaturens suckan. Slutraderna lyder: ’Och det 
var mig som om ifrån hela naturen / som ur mörk
ret från blommorna, träden och djuren / kom ett 
enda ett klagande ve.’» Författarinnan pekar här 
på »naturbesjälningen» och ser i den alldeles rik
tigt »ett drag som pekar framåt i Lagerkvists ly
rik». Så mycket viktigare då att anknyta besjäl- 
ningen till rätt lärare. Det är nog inte den i sam
manhanget nämnde Fröding som betytt mest för 
denna sommarnattsbild av en klagande natur. En 
mer relevant association går till Ola Hanssons 
Notturno som just dubbelexponerar själsliv och 
natur och är den viktigaste företrädaren för den 
konsten i svensk poesi före Ekelund. Den kreatu
rens suckan, det »klagande ve» som går genom 
sommarnatten i Lagerkvists dikt anknyter sanno
likt till Notturno 6 där en kvidande barnagråt 
stiger genom sommarnatten, tolkande naturens 
och människans ve:

Det snyftar om all naturens 
förbannelse
och den elända mänsklighetens 
oändliga ve.

Ola Hanssons metod i Notturno visar in i det 
symbolistiska skede som utgör ett förstadium till 
den expressionism Lagerkvist skulle ta plats i. Vi 
vet att expressionismen häftigt revolterade mot 
symbolismen men också att den på flera punkter 
förde föregångarnas strävan vidare. Det är nu inte 
så lätt att få något grepp om Lagerkvists relationer

till symbolismen utöver angreppet i Ordkonst och 
bildkonst. Men Urpu-Liisa Karahka anför ur mate
rialet en text som faktiskt ger en utgångspunkt
(244) :

Ingenting är som du, som du,
lilja djupt i mitt hjärta.

Liljan i hjärtat har sin kanske viktigaste manifesta
tion i en dikt av Maeterlinck, Feuillage du cœur 
(Serres chaudes). En lysande ensam lilja stiger där 
upp bland de »végétations de symboles» som hjär
tat rymmer, lyftande mot melankolins blå kristall
kupa sin mystiska vita bön. Den dikten tog man 
djupt intryck av i övergångsskedet mellan symbo
lism och expressionism; Johannes Schlaf har för de 
tyska författarnas del vittnat om den saken. Kände 
Lagerkvist till Maeterlinck? Det skulle vara myc
ket förvånande om den franskorienterade Lager
kvist inte vore någorlunda bekant med 1911 års 
Nobelpristagare i litteratur.

Det väsentliga är nu inte denna sannolika remi
niscens i och för sig. Det Urpu-Liisa Karahka ser 
liljan i hjärtat som »ett representativt exempel på» 
är »Lagerkvists sätt att använda individuella sym
boler med en dunkel och mångtydig syftning»
(245) . Men just denna oprecisa symbolik är i linje 
med Maeterlincks metod. I själva verket för La
gerkvist — mitt i revolten mot symbolismen — 
mycket av den vidare, bl. a. just den vaga mångty
diga symboliken. Men viktigt är också att Lager
kvist liksom Maeterlinck stryker ut det yttre land
skapets bilder i en solipsism, asketiskt inriktad på 
jagets egna spegelbilder. Det är med denna ex
trema inriktning på jaget och dess naket visionära 
avspegling som den unge Maeterlinck blivit en 
utgångspunkt för en senare tids expressiva lyrik. 
Lagerkvists rader om liljan i hjärtat tyder på att 
inte heller han varit oberörd av detta viktiga infly
tande.

När det gäller den stramt objektive, konstrukti
vis tiske och på konsten som konst inriktade teore
tikern och poeten vid tiden för Ordkonst och bild
konst synes mig författarinnan förbise ett par möj
liga stimulanser. En hypotetisk inspirationskälla är 
den på sin tid mycket läste Eduard Hanslick, pro
grammusikens svurne fiende som i sin bok Vom 
Musikalisch-Schönen ser musikens innehåll som 
»tönend b e w e g te  Form en»; musiken kan in
te återge känslan, bara dess rörelse, »die B ew e- 
gu ng des Fühlens», »das D yn am isch e  der A f
fecte» (7 uppl., 1885, 66 resp. 49). Lagerkvist, 
som gärna argumenterar med stöd i musikteorin, 
talar i En essä 1915 om hur det litterära konstver
kets »ljudkombinationer» och »rytm», alltså dess 
akustiska sida, »liksom musiken [---] icke [kan] 
tolka själslivet, (tankarna, känslorna) som sådana 
men liksom musiken [— ] däremot låta oss (fullt) 
förnimma själva rörelsefenomenet i själslivet» (avh,
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171), som det heter med samma markering av 
ordet rörelse som hos Hanslick. Men intressantare 
än denna överensstämmelse i fråga om musikens 
begränsning är den gemensamma inriktningen på 
en ren konst av sträng arkitektonisk resning. 
Hanslick talar om »reine, absolute T o n k u n st»  
(37) och om »die a rch ite k to n is ch e  Seite des 
Musikalisch-Schönen» ( m ) .  Kan Hanslick ha va
rit av betydelse för den rena ordkonstens och det 
arkitektoniska diktverkets Lagerkvist av år 1913? 
Frågan far gå vidare till Lage rkvi stfors k ningen.

På säkrare mark är man om man hävdar sanno
likheten av en stimulans från Poe i fråga om nyc
kelbegreppet »konstruktion» i poetiken av 1913. 
Urpu-Liisa Karahka talar om kubismens, om John 
Stens och om Spencers betydelse för tanken på 
det konstruktiva hos Lagerkvist men tappar bort 
Poe i sammanhanget trots att hon uppmärksam
mar dennes roll i fråga om tonvikten på målmed
veten beräkning och matematisk konsekvens och 
rentav citerar en sats av Poe där det viktiga ordet 
»construction» blänker till (104). Men framställ
ningen glider förbi begreppet för att i stället ta 
fasta på »det universella» som citatet också hand
lar om. I själva verket är »the construction of the 
poem» och verbet »construct» centrala tvärs 
igenom The philosophy of composition, genuina 
uttryck för den intellektuella hållning, den mate
matiska attityd Poe intar. Lagerkvist kan ha tagit 
intryck inte bara av denna allmänna hållning utan 
också ha övertagit nyckelbegreppen »konstruk
tion» och »konstruera» från Poe. Av viss bety
delse är nog också dennes betoning av helheten. I 
samband med orden »the construction of the po
em» brukar Poe det mycket modernt klingande 
uttrycket »the whole structure». Och i sin pläde
ring för korthet finner han Paradise lost i sin ex
trema längd sakna »the vastly important artistic 
element, totali ty, or unity, of effect». »Totali ty, or 
unity» — man erinrar sig Lagerkvists ord i En essä: 
»en väl hopgjuten helhet, enhet» (avh. 170). Man 
får inte heller inför denne svenske förfäktare av 
1’art pour fart glömma att Poe är en av fäderna till 
denna åskådning, en av den franska försymbolis
mens och symbolismens utgångspunkter i det hän
seendet. Han insisterar på att »Beauty is the sole 
legitimate province of the poem». 1913 års La
gerkvist är en sentida fullföljare av Poes estetik 
också i det fallet.

En av Urpu-Liisa Karahkas vackraste upptäckter 
är den av Nietzsches betydelse för Lagerkvist. Det 
gäller då mindre den »nietzscheanska storhets
dröm» som den mycket tidiga produktionen ex
emplifierar än de tydliga reflexerna i 1915-16 års 
diktning av Nietzsches groteska sätt att reducera 
människor till det öga, den mun eller den buk som 
svarar mot deras dominerande egenskap och av 
hans drastiska materialisering av själarna till »slan-

kiga smutsiga lumpor» (avh, 220f). Men den pus
selbit författarinnan överräcker hör hemma i ett 
större sammanhang. I den moderna poesin utgör 
reduktionen av människan till den relevanta 
kroppsdelen en vitt spridd metod. Man kan erinra 
om Lagerkvists egen Torso i Hjärtats sånger, där 
»blott du, mitt bröst, är kvar, / du som kan lida», 
om Edith Södergrans Till fots fick jag gå genom 
solsystemen (Rosenaltaret), där »mitt hjärta» 
hänger i rymden, strömmande gnistor, och om 
Hjalmar Gullbergs Paradismyt: »— hela min 
kropp är från huvudhår till fot / ett vidöppet fors
kande öga». Problemet är hur denna vittförgrena
de praxis hängt samman. Gullberg har genom en 
tidig översättning lämnat ett spår till en av sina 
utgångspunkter, Mombert: »På branta klippryg
gen sträckt en kvinnas gestalt; / den vita kroppen 
— ett enda känsligt öga är allt.» Mombert var 
också en av Edith Södergrans lärare. Men sedan? 
Finns det någon yttre förklaring till Lagerkvists 
och Södergrans likartade resultat vid samma tid? 
Det är här Urpu-Liisa Karahkas pusselbit kommer 
in. Momberts store profet var ju just Nietzsche — 
som vi vet en mästare också för Södergran. Och 
Lagerkvist utgår, får vi veta, från Nietzsche i en 
metod som alltså kan följas fram mot Torso. Det 
är inte bara ett fynd av betydelse för bilden av 
1915-16 års Lagerkvist. Ett långt större mönster 
klarnar.

I kapitlet om Lagerkvists expressionism anför 
Urpu-Liisa Karahka en otryckt dikt — med upp
takten: »Jag biter mig fast vid dig, liv / jag biter dig 
i strupen» — som sägs ha en tydlig »nietzscheansk 
prägel genom sina brutala effekter» (267). Kom
binationen är säkert riktig i princip men resone
manget är bristfälligt utfört. Jag skulle vilja säga att 
dikten smälter samman skilda sidor av Zarathust- 
ras vitalism och språk, dels versformen och rov- 
djursaggressiviteten i Das Lied der Schwermut, 
dels Zarathustras personliga umgänge med »Livet» 
i de båda dansvisorna, en den gången mindre des
perat turnerad konstellation av kärlek och hat där 
till och med piskan finns med men nu inte som hos 
Lagerkvist i livets utan i dess älskares hand. Ändå 
skulle jag kanske inte vilja hålla med om att dikten 
har »en nietzscheansk prägel». Den arbetar med 
nietzscheanska element och attityder men helhets
intrycket skapas av en förtvivlan i livshungern 
som är mer genuint lagerkvistsk. Ur litterturhisto- 
risk synpunkt kan vi notera det faktum att författa
ren inte tog med dikten i Ångest. Hade han gjort 
det skulle modernismens fortsatta historia ha sett 
annorlunda ut. Ett par av Diktonius’ mest beröm
da dikter skulle nog ha inhiberats eftersom de 
delvis dubblerar hållningen i Lagerkvists stycke.

Vi skall inte heller förbise att Sista mänskan är 
ett Nietzscheord; »der letzte Mensch» är ju en 
återkommande figur i Also sprach Zarathustra,
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motsatsen till övermänniskan. Det jag finner in
tressant här är, återigen, inte den verbala eller 
motiviska överensstämmelsen i och för sig utan 
den inriktning på det naket och utrerat existen
tiella som Lagerkvist har gemensam med de tyska 
expressionisterna och som han i likhet med dem 
kan i någon mån ha stimulerats till av Nietzsche. 
Det gäller därvid inte bara siktet på de stora exis
tentiella frågorna; också satsningen på det över
individuella är en gemensam angelägenhet. 
Nietzsche strävade att övervinna individuations- 
principen redan i Geburt der Tragödie. Linjen kan 
följas framåt.

Det är lite synd att Urpu-Liisa Karahka begrän
sar den nietzscheanska horisonten till Sålunda ta
lade Zarathustra. Jag tror mycket hade varit att 
vinna på att utsträcka diskussionen till Tragediens 
födelse. På s. i io står författarinnan frågande in
för ett väsentligt problem. Det gäller Lagerkvists 
lovprisning av den konst som tränger in i »tingens 
själva innersta väsen» eller når »det innersta i 
tingen». På goda grunder avvisas en tidigare fors
kares uppfattning att dessa tankar kommit från 
Apollinaire. Men avhandlingen stannar vid ett frå
getecken: »På vad sätt Lagerkvist kommit i kon
takt med dessa tankar är fortfarande höljt i dunkel, 
men att de fanns redan i hans första programskrift 
från 1912 vet vi nu.» Det sägs nämligen att dikten 
skall »tränga djupare och hänsynslösare in i det
fördolda — a n a d e ------- ». Min hypotes är att
Lagerkvist tagit intryck av Tragediens födelse, där 
den dionysiska människan sägs kasta en »blick in i 
tingens väsen» (Stockholm 1902, 53). Den la- 
gerkvistska konst som tränger in i »tingens själva 
innersta väsen» befinner sig just på den linjen 
dock utan den dionysiska yran. Men konstellatio
nen bär kanske längre än så. Möjligen har Lager
kvist haft stöd av legeringen av det apollinska 
och det dionysiska när han utbildar sin syntetiska 
konstuppfattning av år 1916; han ser då i den 
nya konsten »en stark strävan till klassisk bunden
het och renhet i formen — men på samma gång en 
romantisk, ohejdad yra i ingivelsen» (avh, 197). Vi 
ställs också inför den viktiga frågan vad Tragediens 
födelse och Nietzsches senare variationer av det 
dionysiska evangeliet kan ha betytt för Lagerkvists 
livstro.

Längs bl. a. dessa linjer kunde bilden av den 
tidigare Lagerkvist sannolikt byggas ut ett gott 
stycke. Men den trygga utgångspunkten för ett 
sådant arbete är Urpu-Liisa Karahkas Jaget och 
ismerna.

Kjell Espmark

Bill Romefors: Expressionisten Elmer Diktonius. En 
studie i hans lyrik 1921-1930. Akademilitteratur. 
Sthlm 1978.

Med Bill Romefors doktorsavhandling om expres
sionisten Elmer Diktonius har en av de viktigaste 
portalfigurerna i den svenskspråkiga modernistis
ka diktningen äntligen fått sin egen akademiskt 
grundliga belysning. Diktonius var visserligen fö
remål för behandling också i Thomas Henrikssons 
doktorsavhandling år 1971, men icke som huvud
person, vilket framgick både av att tidsgränsen där 
sattes till år 1921, som är Diktonius debutår, och 
av att hans namn förekom först som i2:e ord i 
avh:s långa titel: Romantik och marxism. Estetik 
och politik hos Otto Ville Kuusinen och Dikto
nius till och med 1921.

Bill Romefors har däremot i sin avh. om Dikto
nius koncentrerat sig på diktaren-författaren, lik
som Louise Ekelund gjorde i sin avh. Rabbe 
Enckell. Modernism och klassicism (1974) och Bo 
Carpelan i avh:en Studier i Gunnar Björlings dikt
ning 1922-1933 (1960), och långt dessförinnan 
O lof Enckell i avh:en Esteticism och nietzschea- 
nism i Edith Södergrans lyrik (1949). Beträffande 
människan Diktonius och hans liv är vi dock fort
farande hänvisade till vad O lof Enckell år 1946 
hade att redovisa i den digra och insiktsfulla mo
nografin Den unge Diktonius, och jämte de tillägg 
Thomas Henriksson kom med år 1971 står sig i 
dessa hänseenden Enckells bok fortfarande, tills vi 
någon dag i framtiden far den fullständiga Dikto- 
niu s-biografin.

I Romefors avh. är det den expressionistiske 
lyrikern Diktonius som står i centrum, och vad 
Romefors är ute för att undersöka är hur den unge 
Diktonius med kopiös läs- och studieiver suger åt 
sig allehanda skönlitteratur och teoretiska skrifter 
samt hur han omskapar och omsmälter detta rika 
och skiftande stoff till en personligt präglad ex
pressionistisk diktning. Det skall genast sägas ifrån 
att avh .förf. på ett grundligt och skickligt sätt ge
nomfört den uppgift han förelagt sig.

I ett första kapitel ges en bakgrundsteckning där 
bl. a. en insiktsfull orientering ges om tysk expres
sionism i dess många skiftningar, och där några 
viktiga expressionistiska vägar in i Finland och till 
Diktonius kartläggs och diskuteras. Kap. 2, avh:s 
längsta och tyngsta, formar sig till en grundlig 
genomgång av framförallt Nietzsches betydelse, 
dels för tyska expressionistiska författare, dels och 
främst för den unge Diktonius. Det är en genom
gång som fortsätter och fördjupar den undersök
ning av impulser från skilda håll som tidigare fors
kare, främst Enckell, Henriksson och Kjell Esp
mark, påbörjat. Romefors ser främst till den dio
nysiska livskänslan sådan den i fyra väsentliga hu
vuddrag speglar sig i Diktonius lyrik: som »trium
ferande livskänsla», »dynamisk rörlighet», »intui
tion och irrationalism» samt »kosmisk expan
sion», och hans genomgång i dessa kapitlets un
deravdelningar utgör ett väsentligt inslag i avh:en.


