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W. H. Audens Adan tis
E n  studie i kontexter1

Av INGEM AR ALGULIN

W. H. Audens dikt Atlantis trycktes första gången i bokform i Collected 
Poetry, utgiven i New York 1945.2 Den lyder där:

Being set on the idea 
Of getting to Atlantis,

You have discovered of course 
Only the Ship of Fools is 

Making the voyage this year,
As gales of abnormal force 

Are predicted, and that you 
Must therefore be ready to 

Behave absurdly enough 
To pass for one of The Boys,

At least appearing to love
Hard liquor, horseplay and noise.

Should storms, as may well happen, 
Drive you to anchor a week 

In some old harbour-city 
Of Ionia, then speak 

With her witty scholars, men 
Who have proved there cannot be 

Such a place as Atlantis:
Learn their logic, but notice 

How its subtlety betrays 
Their enormous simple grief; 

Thus they shall teach you the ways 
To doubt that you may believe.

1 Upprinnelsen till denna studie är ett semina
rium i litterär hermeneutik inom forskarut
bildningen i litteraturvetenskap vid Stock
holms Universitet vårterminen 1976, där 
W. H. Audens dikt Atlantis togs upp till stu
dium och diskussion. Dikten visade sig utom
ordentligt lämplig som ett exempel på vad vi 
skulle kunna kalla kontextforskning och som 
syftar till att i möjligaste mån belysa de fakto
rer som är verksamma vid såväl tillkomsten
som läsningen av en litterär text. Det kan vara 
på sin plats med en närmare förklaring till ter
men »kontext». Den betydelse som kommer 
att användas här överensstämmer med den de
finition som Nils Erik Enkvist gett i sin Stil

forskning och stilteori (1974): »Med ‘kontext’ 
menas här det komplex av yttre omständighe-

If, later, you run aground
Among the headlands of Thrace, 

Where with torches all night long 
A naked barbaric race 

Leaps frenziedly to the sound 
O f conch and dissonant gong;

On that stony savage shore 
Strip off your clothes and dance, for 

Unless you are capable 
Of forgetting completely 

About Atlantis, you will 
Never finish your journey.

Again, should you come to gay 
Carthage or Corinth, take part 

In their endless gaiety;
And if in some bar a tart,

As she strokes your hair, should say 
“This is Atlantis, dearie,”

Listen with attentiveness 
To her life-story: unless 

You become acquainted now 
With each refuge that tries to 

Counterfeit Atlantis, how 
Will you recognise the true?

ter som omger ett muntligt eller skriftligt 
yttrande, däri inbegripet både yttrandets 
omgivning i själva texten och den situation i 
vilken yttrandet äger rum.» (10 1) Detta måste 
innebära att termen beträffande tolkningen av 
en litterär text kan användas i vid bemärkelse 
om alla de faktorer som spelar in vid själva 
tillkomsten liksom vid en läsares försök till 
återskapande. Den totala mängden av sådana 
faktorer är naturligtvis oåtkomlig. Det måste 
bli fråga om ett urval, som är beroende av 
våra möjligheter till rekonstruktion och av 
det traditionsarv och de livserfarenheter som 
vår återskapande associationsförmåga konsti
tueras av.
2 W. H. Auden, Collected Poems. New York 
1945, s. 2 0 ff.
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Assuming you beach at last 
Near Atlantis, and begin 

The terrible trek inland
Through squalid woods and frozen 

Tundras where all are soon lost;
If, forsaken then, you stand, 

Dismissal everywhere,
Stone and snow, silence and air,

O remember the great dead 
And honour the fate you are, 

Travelling and tormented,
Dialectic and bizarre.

Stagger onward rejoicing;
And even then if, perhaps 

Having actually got
To the last col, you collapse 

With all Atlantis shining 
Below you yet you cannot

Descend, you should still be proud 
Even to have been allowed 

Just to peep at Atlantis 
In a poetic vision:

Give thanks and lie down in peace, 
Having seen your salvation.

All the little household gods 
Have started crying, but say 

Good-bye now, and put to sea.
Farewell, my dear, farewell: may 

Hermes, master of the roads,
And the four dwarf Kabiri,

Protect and serve you always;
And may the Ancient of Days 

Provide for all you must do 
His invisible guidance,

Lifting up, dear, upon you 
The light of His countenance.

I en lätt förändrad version återfinnes dikten i många senare Auden-urval. Den 
kan i viss mån räknas till Audens mer populära skapelser. Geoffrey Thurley 
menar att det är en av hans “best and wittiest pieces” och talar om “all the 
brilliance of the performance (someting we should perhaps just be grateful 
for)” .3 Desto märkligare är det att dikten trots sin odiskutabla lyriska attrak
tionskraft inte tycks ha blivit föremål för mer inträngande analyser och bak- 
grundsteckningar. I den numera ganska omfattande Auden-litteraturen har 
jag endast kunnat finna förströdda omnämnanden och kommentarer samt en 
komprimerad analys på några få rader i John Fullers A Reader’s Guide to W. H. 
Auden (1970, s. 180). I övrigt har, såvitt jag kunnat finna, inget skrivits om 
dikten.

Dikten har som synes en utpräglat allegorisk uppbyggnad. Första strofen 
nämner “ the Ship of Fools” , vilket omedelbart för i tankarna titeln på Sebas
tian Brants år 1494 utgivna allegori Das Narrenschiff. På den allegoriska resa, 
som diktens fortsättning handlar om, angör skeppet olika landskap och orter, 
som har en representativ inre funktion. Jonien, hemtrakt för de äldsta gre
kiska filosoferna, står uppenbarligen för lärdom och filosofi men inbegriper 
också ett modernt vetenskapligt associationsfält, när det talas om bevisning 
i frågan om Atlantis’ eventuella existens, med andra ord om logik och akribi. 
Som den dionysiska kultens vagga står Thrakien för en orgiastisk religiosi
tet; också det ger moderna associationer till de primitivistiska och vitalistiska 
strömningarna under mellankrigstiden. Kartago eller Korinth — märk den alle
goriska utbytbarheten! — står för erotiken; Korinth var ju under antiken 
känt som »kärlekens stad» med helig prostitution i Afrodites tjänst. Kartago 
kan naturligtvis associeras med Aeneas’ vistelse hos Dido, men som John

3 Geoffrey Thurley, The Ironic Harvest. Eng
lish Poetry in the Twentieth Century. London 
1974, s. 74·
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Fuller påpekat i sin ovannämnda analys, står Kartago hos Augustinus just 
för hednisk erotik och lastbarhet. Det är en association i rätt riktning; Auden 
var i början av 1940-talet starkt engagerad i Augustinus.4 Även erotikens 
allegoriska lokalitet har en modern karaktär genom dubbelprojiceringen av 
de antika städerna och en nutida barmiljö med prostituerade.

Som den allegoriska resans slutmål står Atlantis. Denna lokalitet har de 
föregående alternativen förgäves sökt utplåna tanken på eller ersätta, men 
å andra sidan är de uppenbarligen också nödvändiga genomgångsstationer av 
tvivel, orgiastisk glömska och förfalskade bilder för att nå det sanna Atlantis. 
Vad står då Atlantis för i denna allegoriska resemosaik? Något klart och en
tydigt besked ger inte texten. Det har knappast en så tydlig innebörd som de 
andra lokaliteterna. Men å andra sidan är det uppenbart att det har en reli
giös dimension. Fuller understryker i sin korta analys att resan till Atlantis 
symboliserar »the individual’s quest for spiritual truth». Fastän den allego
riska resenären segnar ned just innan han når fram till sitt mål, kan han ändå 
känna tacksamhet över att ha fått möjlighet att kika på Atlantis i en poetisk 
vision och kan därför dö i frid, »having seen your salvation». Slutstrofen ned
kallar Herrens välsignelse över resenären och hans färd. Dikten kan ses som 
representativ för Audens religiösa fas, sedan han efter emigrationen till 
USA i slutet av 1930-talet övergått till kristendomen. Atlantis är en kristens 
dikt om pilgrimens färd till fadershemmet, men den har en modern komplika
tion i själva grundskiktet som utesluter varje möjlighet att läsa den som ett ut
tryck för naiv tro.

Flera omständigheter kan förvåna oss i detta bruk av Atlantis som en alle
gorisk symbol. Först och främst naturligtvis detta att Atlantis har en positiv 
religiös innebörd. För det andra att ingenting nämns om Atlantis’ undergång 
utan att Atlantis fortfarande existerar ovan havsytan i den allegoriska geogra
fin. Det är ju framför allt med Atlantis’ sjunkande som man förknippar den 
legend som Platon återgett i dialogerna Timaios och Kritias och fragmenta
riskt bevarats åt eftervärlden och som gett upphov till en praktiskt taget 
oöverskådlig mängd såväl vetenskaplig som spekulativ-fantastisk litteratur. 
Diktens symbolik kan knappast bygga på Platons berättelse om den blomst
rande och expanderande mönsterstaten Atlantis och dess totalitära organisa
tion, dess begynnande övermod, som bestod i att innevånarna dyrkade rikedo
men mer än dygden och som väckte gudarnas farhågor, samt dess slutliga un
dergång i den Atlantiska Oceanen.

Det måste vara en annan tradition än den platonska som Auden följt i den
na dikt, en senare allegoriserande transformation av den platonska legend
versionen. Såvitt jag kunnat finna, har det emellertid inte funnits någon fast 
rotad eller ens vanligt förekommande Atlantis-tradition på allegorins område.

4 Angående Audens intresse för Augustinus, 1963, s. 177 h samt volymen W. H. Auden. A
se Monroe K. Spears, The Poetry of W. H. Tribute. Ed. by Stephen Spender. London
Auden. The Disenchanted Island. New York 1975, s. 106.
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I själva verket tycks förhållandet vara det att Atlantis-motivet utnyttjats be
tydligt mindre i litterärt avseende än vad man i förstone skulle vara benägen 
att tro.5 Inom vår svenska litteratur förknippar vi ju Atlantis i första hand 
med Olof Rudbecks etymologiskt fantasieggande spekulationer kring hypo
tesen att Sverige var det gamla Atlantis, ett av de otaliga försök till geogra
fisk attribution som Platons legend gett upphov till, och med Gustaf Frö dings 
välbekanta dikt, som ju bygger på Platons berättelse men som placerar in 
motivet i ett modernt sociologiskt perspektiv och i en ni tti tali sti sk idyllise- 
rande insjöram. Det är uppenbart att vi är föga betjänta av dessa inhemska 
associationer när vi konfronteras med Audens dikt. I stället måste vi söka 
den associativa bakgrunden inom Audens egen engelska tradition.

Den första betydande Atlantis-uppfattningen inom denna tradition leder 
oss till Francis Bacon och hans New Atlantis. Detta korta och ofullbordade 
verk skrev Bacon med all sannolikhet 1624, och det utgavs för första gången 
1627, efter hans död. Genom att ansluta sig till den fiktiva reseskildringens 
och samhällsutopins genre gick Bacon här i Thomas Mores fotspår. I detta 
lilla verk finner vi det förmodligen första exemplet på motivet med resan 
till Atlantis, låt vara att det här är ett nytt och inte det gamla Atlantis. På en 
resa från Peru till Kina och Japan drivs Bacons resenärer av vindarna till ett 
okänt land, som kallas Bensalem och som är identiskt med det nya Atlantis. 
I detta rike finns en orden som kallas »Solomons House» eller »the College 
of the Six Day’s Work», en vetenskapsakademi som omfattar alla institutioner 
och funktioner som var tänkbara på Bacons tid — och många fler därtill! Den 
lilla berättelsen utmynnar i en magnifik vision av det på den nya vetenskapen 
grundade samhälle som Bacon drömde om och arbetade för och som i många 
avseenden på ett häpnadsväckande sätt pekar fram mot vetenskapens specia
lisering och höga status i vår tid.

Uppenbart är att det inte kan ha varit detta vetenskapssamhälle som före- 
speglat Auden när han skrev sin dikt om Atlantis. Francis Bacon kan knap
past vara hans primära källa beträffande allegorin. Å andra sidan finns, som 
tidigare nämnts, resemotivet hos Bacon. Man kan till detta lägga att Bensa
lem, det nya Atlantis, hos Bacon har en starkt religiös prägel. »Solomon’s 
House» är ägnat åt studiet av Guds skapelse, och dess föreståndare och 
överstepräst avslutar sin presentation av vetenskapsstaden (och därmed hela 
berättelsen) med orden: »[— ] we here are in God’s bosom, a land un
known».6 På ett oväntat sätt erinras vi associativt om Audens poem, när rese
närerna i berättelsens början tackar för det vänliga mottagande de fått i Ben-

5 Till och med litteraturen om Atlantis i lit
teraturen är, såvitt jag funnit, mycket sparsam.
Mina intryck grundar sig framför allt på L. 
Sprague de Camp, Lost Continents. The Atlan
tis Theme in History, Science, and Literature. 
New York 1954, en mer popular än veten
skaplig översikt över motivet. Om dess före
komst i anglosachsisk lyrik, se s. 255.

6 Cit. från Bacon’s New Atlantis, by A. T. Flux. 
London 19 1 1 ,  s. 42. Denna utgåva är en skol- 
utgåva, vilket har ett visst intresse, eftersom 
det visar att Bacons lilla verk lästs i skolorna 
och alltså i betydande grad varit ett gemen
samt traditionsgods för den generation som 
Auden tillhör.
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salem: »It seemed to us that we had before us a picture of our salvation in 
heaven \ for we, that were a while since in the jaws of death, were now brought 
into a place where we found nothing but consolations.»7 Den här under
strukna formuleringen ligger bra nära »a poetic vision» och »having seen your 
salvation» i Audens poem. Trots många fundamentala olikheter finns Bacons 
New Atlantis utan tvekan med i traditionsbakgrunden, men vi kan inte stanna 
vid detta verk utan bör söka efter mer affinitiva källor.

För Francis Bacon var »the Old Atlantis» identiskt med den nyupptäckta 
kontinenten Amerika.8 Uppfattningen att Amerika var den legendariska ö, 
som Platon berättar om, skulle spela en betydelsefull roll för långa tider fram
över. Under romantiken skulle den emellertid ifrågasättas, exempelvis av 
Platon-översättaren Thomas Taylor. Denne ansåg Bacons uppfattning 
»obviously erroneous»,9 och utifrån sin nyplatonska åskådning hävdade 
han att Atlantis ägde en symbolisk realitet. I en av sina nyplatonska källor, 
Proclus’ kommentarer till Platons Timaios, hade han funnit ett allegoriskt 
bruk av Atlantis-legenden, som inte gällde Atlantis’ undergång genom 
jordbävning och översvämning utan det krig mellan athenarna och atlanti- 
derna som i Platons framställning föregår Atlantis’ sjunkande i havets djup. 
Hos nyplatonikerna symboliserar athenarna de olympiska gudarna och atlan- 
tiderna de destruktiva titanerna och giganterna. Utan att adaptera just denna 
symbolik tog Taylor allegorin som intäkt för Atlantis’ symboliska realitet. I 
introduktionen till sin översättning av Timaios, som utkom i London 1793, 
skriver han:

In some parts of the earth, therefore, there must be an expanded plain, and an inter
val extended on high. For, according to the saying of Heraclitus, he who passes 
through a very profound region will arrive at the Atlantic mountain, whose magnitude 
is such, according to the relation of the Aethiopian historians, that it touches the 
aether, and casts a shadow of five thousand stadia in extent; for from the ninth hour of 
the day the sun is concealed by it, even to his perfect demersion under the earth. 10

Det firms starka skäl att tro att en som läste Taylors översättningar av och 
kommentarer till Platon var William Blake. Liksom Taylor talar han i sina 
dikter ofta om »the Atlantic Continent», »the Atlantic Mountains», »the 
Atlantean Hills», men inte om »the lost Atlantis».11 I den profetiska dikten 
America, som han arbetade på 1793, samma år Taylors T i ma ios-öv er sättning 
utkom, kan vi läsa följande rader:

7 Ibid., s. 9.
8 Bacons Atlantis-uppfattning och politiskt- 
vetenskapliga idéer, se närmare Howard B. 
White, Peace Among the Willows. The Political 
Philosophy of Francis Bacon. The Hague 1968, 
i s. kap. The Old and the New Atlantis, s. 
10 8 -134 .
9 Works of Plato, transl. Thomas Taylor. II.
London 1804, s. 573.

10 Thomas Taylor, Cratylus, Phaedo, Parmeni
des, andTimaios. London 1793, s. 399.
11 Se George Mills Harper, »Blake’s Neo- 
Platonic Interpretation of Plato’s Atlantis 
Myth» ,JE G P , vol. LIV 1955, s. 72-79 , vars 
framställning jag också bygger på beträffande 
Taylors Atlantis-uppfattning.
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On those vast shady hills between America & Albion’s shore,
Now barr’d out by the Atlantic sea, call’d Atlantean hills,
Because from their bright summits you may pass to the Golden world,
An ancient palace, archetype of mighty Emperies,
Rears its immortal pinnacles, built in the forest of God 
By Ariston, the king of beauty, for his stolen bride. 12

Det är rimligt att anta att just detta är källan till Audens Atlantis-föreställning 
i den aktuella dikten. Där finns en kärna av överensstämmelser. Medan Blake 
talar om möjligheten att från de atlantiska bergen passera till den gyllene 
idévärlden, låter Auden sin resenär kollapsa vid det sista bergspasset, »With 
all Atlantis shining / Below you» och endast med möjlighet att kika på den 
poetiska vision av staden som Blake gestaltade med överdådiga lyriska effek
ter. Hos både Blake och Auden har Atlantis på det symboliska planet en fast 
realitet och har inte gått förlorat genom en naturkatastrof. Det har i bägge 
fallen en allegorisk innebörd av metafysisk karaktär. Hos Blake står det för 
den eviga sköna idévärlden »i Guds skog» i den nyplatonskt inspirerade 
mytologi, som i huvudsak dock var hans egen skapelse; hos Auden står det 
för en mer allmän religiös föreställning (»your salvation»).

Att Auden känt till Blake och hans Atlantis-föreställning är mycket sanno
likt. Han var såväl under 1930-talet som i början av 1940-talet bevisligen 
intresserad av Blakes poesi. Blake presiderar på Dantes högra sida i för
fat tar katalogen i den långa dikten New Year Letter:

[ - - ]
Upon his [Dante’s] right appears, as I
Reluctantly must testify
And weigh the sentence to be passed,
A choleric enthusiast,
Self-educated William Blake 
Who threw his spectre in a curse 
With the Newtonian Universe,
But even as a child would pet 
The tigers Voltaire never met,
Took walks with them through Lambeth, and 
Spoke to Isaiah in the Strand,
And heard inside each mortal thing 
Its holy emanation sing,
[— F

Titeln på en av dikterna i Collected Poetry från 1945, The Questioner Who Sits 
Sly, är hämtad från Blakes Auguries of Innocence.14 Att Blake hört till hans 
grundläggande intellektuella och konstnärliga upplevelser, omvittnar Auden i 
ett självbiografiskt dokument från 1950-talet: »The various ’kerygmas’ , of

12 William Blake, Poetry and Prose, ed. by 13 W. H. Auden, Collected Longer Poems. Lon-
Geoffrey Keynes. 4th ed. London (1927) don (1968) 1974, s. 84.
19 6 1,5 .2 0 5 . 14 Auden, a. a., s. 179, Blake, a. a., s. 120.
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Blake, of Lawrence, of Freud, of Marx, to which, along with most middle 
class intellectuals of my generation, I paid attention between twenty and 
thirty [— ].»15 16 I en essä från 1935 tycker sig Auden finna hela Freud samman
fattad i Blakes The Marriage of Heaven and Hell.16 En sen uppgift från en källa 
från Audens första tid i USA på 1940-talet ger följande upplysning: »Of Eng
lish poets, he loved Donne and Blake, also Pope [— ].»17 Att Auden skulle ha 
observerat Blakes dikt America är mycket sannolikt med tanke på att han själv 
emigrerat till den kontinent, över vilken Blake utslungade sina glödande pro
fetior.

Blake är med all sannolikhet den huvudsakliga källan till Audens Atlantis
föreställning, men det finns säkerligen också en annan bakgrund till hans 
lyriska beskrivning av den legendariska ön. Det gäller exempelvis den även
tyrliga och strapatsrika färd som går från den kust där resenären ankrat genom 
träskartade skogar och frusna tundror, över sten och snö, till de atlantiska 
bergen. Denna beskrivning erinrar i hög grad om en klassisk äventyrsskild
ring eller reseskildring. Den kan exempelvis associera direkt till boernas kolo
nisation: »the terrible trek inland». Geoffrey Thurley associerar träffsäkert i 
den riktningen när han i sitt tidigare anförda verk med snärtig brittisk criti- 
cism-ironi karaktäriserar Audens dikt: »’Atlantis’ provides another example 
of the genre, an at times exciting mélange of school-boy adventure (Hadath 
and Henley), literary myth and Freudian double-think.»18

Vi kanske rentav kan kombinera äventyrsskildringens strapatsrika färd med 
Atlantis-motivet. Under senare hälften av 1800-talet uppstod ett förnyat in
tresse för frågan var Atlantis kunde ha legat. Denna veritabla våg av Atlantis
spekulation, som fått forskningen att tala om »atlantism» som en rörelse,19 
resulterade i en lång rad verk, i vilka fantasifulla pseudo-vetenskapsmän sökte 
lösa problemet med den sjunkna kontinenten. Den mest kände av dem är 
Ignatius Donnelly, som år 1882 utgav det uppmärksammade och i flera nyut
gåvor omtryckta verket Atlantis: the antediluvian world. Många expeditioner 
utrustades i akt och mening att finna den förlorade ön, och till och med fram
stående politiker som William Gladstone kunde engagera sig finansiellt i ett 
sådant Atlantis-projekt. I kölvattnet på denna »atlantism» följde en uppsjö av 
populärlitteratur som utnyttjade Atlantis-motivets attraktionskraft och skild
rade fantastiska resor till förlorade kontinenter och sjunkna öar.

Sir Henry Rider Haggard utnyttjade i sina mycket lästa och uppskattade 
äventyrsromaner motivet med den förlorade men återupptäckta kulturen 
från en svunnen epok, som övervintrar i en avskild region. En nästan regel
bundet förekommande ingrediens är den strapatsrika färden till det okända 
landet, som ofta kulminerar i ett bergspass, varifrån resenärerna kan se ut

15 Cit. från Monroe K. Spears, a. a., s. 174.
16 Ibid., s. 10.
17 Källan är Golo Mann i hans bidrag till 
W. H. Auden. A Tribute, s. 100.
18 Thurley, a. a., s. 86. G. Hadath var förfat-

tare till en lång rad populära »public school 
stories» för ungdom. G. A. Henty skrev ett 
stort antal äventyrsböcker för ungdom, ofta 
byggda på historiska motiv.
19 Se L. Sprague de Camp, a. a., s. 37 ff.



W. H. Audens Atlantis 2 5

över det förlorade paradiset. I She (1887) färdas de utmattade huvudperso
nerna genom ett klippass, som formar en tvär krök, varefter ett paradisiskt 
landskap i en igenfylld vulkankrater utbreder sig framför deras blickar, hem
vist för ett förlorat folk med mystifierande anor från alexandrinsk antik. Också 
i King Solomon’s Mines (1885) når det skattsökande färdsällskapet efter oerhör
da vedermödor en grotta i ett bergslandskap, som i högsta grad kännetecknas 
av snö, sten och tystnad. Men efter en övernattning i denna skrämmande om
givning öppnar sig om morgonen ett skönt arkadiskt landskap för deras ögon, 
där ett primitivt folk med arkaiska anor bevakar de gruvor, varifrån kung 
Salomo en gång sägs ha hämtat sina omätliga rikedomar.

För att få den direkta kopplingen mellan den mödosamma resan genom ett 
vilt landskap och Atlantis-motivet måste vi emellertid gå till den franska 
litteraturen, där vi träffar på den i Pierre Benoits uppmärksammade roman 
L ’Atlantide, som utkom 19 19  och utgavs i engelsk översättning 1920 och som 
flera gånger filmatiserats. I denna underfundigt lärda äventyrsberättelse upp
täcker ett par franska officerare, sedan de förirrat sig i Sahara-öknen, det för
lorade Atlantis. Efter en mödosam färd genom ett »fasornas land» kommer de 
svårt medtagna till några artificiella grottor i ett bergslandskap, varefter myc
ket riktigt den hänförande utsikten över ett paradisiskt Atlantis öppnar sig, 
vilken också föranleder något av en kollaps hos huvudpersonen:

Jag befann mig på ett slags balkong, vilken hängde ut över bråddjupet och som var 
inhuggen i själva klippväggen. Över mig hade jag den azurblå himlen; ett femtiotal 
meter under mig, på alla sidor omgivet av en fortlöpande och ogenomtränglig bergs
kedja, visade sig ett sannskyldigt paradis för mina blickar. Jag såg en trädgård utbreda 
sig. De stora palmernas blad rörde sig sakta av och an. Vid palmträdens fötter syntes 
hela det myller av små träd för vilka de i oaserna utgöra skydd. Där voro mandelträd, 
citronträd, orangeträd och många, många andra, som jag från denna höjd ej kunde 
närmare urskilja. En stor blåskimrande bäck, matad från ett vattenfall, flöt genom 
trädgården ut i en underbar sjö, vars vatten på denna höjd tycktes alldeles genom
skinligt. Stora fåglar summo omkring mellan de grönskimrande stränderna. En fla
mingo syntes som en rosenröd fläck på vattnet.

De omgivande bergens toppar voro alla täckta med snö.
Den blåskimrande bäcken, de gröna palmerna, de guldglänsande frukterna och 

ovanför den underbara snön, allt detta bildade i den genomskinliga luften någonting så 
rent, så vackert, att jag stackars människa ej ägde kraft att betrakta det längre. Jag 
stödde pannan mot balustraden, som även den var täckt med denna mjuka snö, och 
började gtåta som ett barn.20

Uppenbart är att Auden i sitt poem utnyttjat en standardsituation i äventyrs- 
litteraturen kring det omhuldade motivet med den förlorade kontinenten 
eller kulturen. Men han har också kunnat finna den i andra typer av littera
tur. I modernare varianter av den seriösa eller satiriska utopin har resemo- 
mentet utvecklats till en självständig berättelse med likartade ingredienser, så

20 Cit. från den svenska översättningen av H.
Lundberg: Pierre Benoit, Atlantis. Sthlm 
1920, s. 104E
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t. ex. i Samuel Butlers Erewhon (1872). Också i den klassiska allegoriska 
litteraturen spelar olika landskapstyper och väldiga umbäranden en viktig roll; 
man behöver bara erinra om John Bunyans Pilgrim’s Progress. Att en sådan 
bakgrund föresvävat Auden är troligt med tanke på landskapets syntetiskt 
artificiella karaktär, där afrikanskt »trek inland» obehindrat står sida vid sida 
med asiatisk tundra.

Vad vi hittills uppehållit oss vid, är diktens traditionskontext, framför allt 
med hänsyn till Atlantis-motivets utformning, dvs. de kontextuella samman
hang inom vilka diktaren genom sin traditionstillhörighet kunnat röra sig, 
när han gestaltade motivet och inom vilka också läsarens möjlighet till åter
skapande uppstår, såvida han är eller gör sig delaktig i denna tradition. En 
annan typ av kontexter skulle vi kunna kalla situationskontexter, dvs. sådana 
konkreta sammanhang i diktens framväxt, som fått diktaren att utnyttja de 
traditionskontexter som är förknpppade med motivet. För att kunna komma 
åt sådana faktorer är vi beroende av biografiskt material som belyser dikta
rens situation under tillkomsttiden. När det gäller Audens dikt har vi åtmin
stone i viss utsträckning ett sådant material som gör det möjligt att belysa 
dess situationskontext.

Det första vi behöver i ett sådant försök är en närmare precisering av dik
tens tillkomsttid. Lyckligtvis äger vi numera en sådan kronologisk hållhake 
genom att vi känner tidpunkten för dess första publicering. I B. C. Bloom- 
fields Auden-bibliografi fram till 1955 gällde ännu att den första gången 
tryckts i Collected Poetry från 1945.21 I Bloomfield & Mendelsons nya stora 
utvidgade Auden-bibliografi från 1974 upptar fortfarande den ordinarie för
teckningen av separat publicerade dikter och artiklar inte någon förpublice
ring av Atlantis. Men i ett Addenda till denna förteckning står den med! Dra
matiskt nog tycks bibliograferna på ett mycket sent stadium i arbetet ha spårat 
dess första publicering. Det visar sig att Atlantis stod tryckt i en föga känd 
New York-tidskrift med titeln Christianity and Society i dess sommarnummer 
19 4 1!22 Detta ger oss en ante quem-datering: före sommaren 1941 har dik
ten skrivits. Man kan vidare anta att när Auden väljer att publicera sig i en 
mindre religiös tidskrift så är det fråga om en relativt nyskriven dikt. Altantis 
har med stor sannolikhet skrivits under det första halvåret 1941.

Auden bodde vid denna tid i New York. Han umgicks där med den världs
berömde amerikanske teologen Reinhold Niebuhr och dennes maka Ursula. 
Ursula Niebuhr har senare berättat sina minnen av Auden från denna tid; det 
är ett av de viktigaste dokumenten om denna period i hans liv. Hon berättar 
bland annat om en episod när Auden sökte sälja dikter till Reinhold Nie
buhrs nystartade tidskrift Christianity and Crisis:

I remember he came to dinner one evening in the spring of 19 4 1, bringing a couple 
of poems to give us. He thought Reinhold might use one or other in his new fort

21 B. C. Bloomfield, W. H. Auden. A Biblio- 22 B. C. Bloomfield & Edward Mendelson,
graphy. The Years through 1955. Charlottes- W. H. Auden. A Bibliography 19 24 -19 6 9 .
ville 1964, s. 44. Charlottesville 1974, s. 226.
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nightly, Christianity and Crisis. But Reinhold thought that they were too ‘sophisti
cated’ and the average reader would not understand them. I was a little embarrassed 
that Reinhold was not accepting the poems Wystan had brought us. Reinhold, how
ever, told Wystan that American Protestants liked poems like Joyce Kilmer’s ‘Trees’— 
‘Only God can make a tree’. I became rather nasty and advised Wystan not to cast 
pearls before swine. Reinhold and Wystan, both being much nicer than I, thought this 
very funny and hungrily demanded dinner, which no doubt to suit the occasion was 
either ham or pork . 23

En av de dikter Auden erbjöd Niebuhr kan mycket väl ha varit Atlantis. Den
ne avböjde att publicera den, och Auden gick i stället till konkurrentorganet
Christianity andSociety.

Vi känner också till Audens New York-adress under denna tid. Det var 7 
Middagh Street, hemvist för ett internationellt konstnärskollektiv under dessa 
tidiga krigsår, som numera har en legendarisk aura. Låt oss först se vad själva 
den geografiska belägenheten kan ha spelat för roll i detta sammanhang. 7 
Middagh Street ligger på Brooklyn Heights, på en liten gata i skuggan av den 
mäktiga Brooklyn Bridge. För Auden måste denna bro ha varit en vardaglig 
syn, men den bör också ha gett honom litterära associationer. En hel dikt
samling hade inspirerats av denna bro: Hart Cranes berömda The Bridge från 
1930. Slutdikten i denna samling heter Atlantis\

Låt oss se om Hart Cranes Atlantis-dikt kan ha spelat en roll för Audens! 
Den är skriven på ett verbalinspirerat, modernistiskt lyrikspråk, som skiljer 
sig mycket påfallande från Audens klara och klassicerande stil. Den pressar 
språkets resurser till det yttersta genom häftiga oväntade ordsammanställ
ningar och neologismer och genom laddade associationer och allusioner. 
Språkets täthet och eruptions kraft kan erinra en svensk läsare om Erik 
Lindegrens poesi. Dikten gestaltar en eleverad poetisk vision av Brooklyn- 
bron, där själva visionen integreras med en musikalisk dimension och bron 
med dess spann och kablar transformeras till ett väldigt stränginstrument, 
symbolen för en kosmisk, orfisk lyrik:

From gulfs unfolding, terrible of drums,
Tall Vision-of-the-Voyage, tensely spare —
Bridge, lifting night to cycloramic crest 
Of deepest day — O Choir, translating time 
Into what multitudinous Verb the suns 
And synergy of waters ever fuse, recast 
In myriad syllables, — Psalm of Cathay!
O Love, thy white, pervasive Paradigm .. . ! 24

I den andra delen av poemet transformeras bron till ett fartyg, med vilket dik
taren far till det Atlantis, som i dikten — liksom på Columbus’ tid — identi

23 Ursula Niebuhr, »Memoirs of the 1940s» Letters and Prose. Ed. with an Introduction and
i: W. H. Auden. A Tribute, s. 106. Notes by B. Weber. London 1968, s. 1 15 .
24 Hart Crane, The Complete Poems and Selected



fieras med Cathay, dvs. medeltidens Kina.25 Dess avslutning präglas av en 
våldsam strävan att nå det outsägliga:

We left the haven hanging in the night -  
Sheened harbor lanterns backward fled the keel.
Pacific here at time’s end, bearing corn, -  
Eyes stammer through the pangs of dust and steel.
And still the circular, indubitable frieze 
Of heaven’s meditation, yoking wave 
To kneeling wave, one song devoutly binds —
The vernal strophe chimes from deathless strings!

[___]
Migrations that must needs void memory,
Inventions that cobblestone the heart, —
Unspeakable Thou Bridge to Thee, O Love.
Thy pardon for this history, whitest Flower,
O Answerer of all, — Anemone, —
Now while thy petals spend the suns about us, hold -  
(O Thou whose radiance doth inherit me)
Atlantis, — hold thy floating singer late!

So to thine Everpresence, beyond time,
Like spears ensanguined of one tolling star 
That bleeds infinity — the orphic strings,
Sidereal phalanxes, leap and converge:
— One Song, one Bridge of Fire! Is it Cathay,
Now Pity steeps the grass and rainbows ring 
The serpent with the eagle in the leaves . . .?
Whispers antiphonal in azure swing. 26

Trots de stora lyriska skiljaktigheterna har Audens poem motivet med 
resan till Atlantis och Atlantis-symbolens lite obestämbart religiösa och 
poetiskt visionära karaktär gemensamt med Hart Cranes. Hos Auden kan 
resenären kika på Atlantis i en poetisk vision, hos Crane är det fråga om ett 
försök till en visionär helhetsgestaltning. Den religiösa prägeln är genom
gående mycket starkt framträdande i Cranes The Bridge. Det inledande poe
met To Brooklyn Bridge avslutas med följande ord: »[— ] descend/And of the 
curveship lend a myth to God».271 dikten Cutty Sark, som har ett skepp som 
huvudsymbol, framträder för övrigt också Atlantis:

Atlantis Rose drums wreathe the rose, 
the star floats burning in the gulf of tears 
and sleep another thousand —28

Sannolikheten talar för att Hart Cranes Atlantis finns med i kontexten till 
Audens Atlantis-dikt, i ett skikt i diktens framväxt, som är föga synligt i den

25 Se Alan Trachtenberg, Brooklyn Bridge: Fact 27 Ibid., s. 46.
and Symbol. New York 1965, s. i6 i f f .  28 Ibid., s. 83.
26 Hart Crane, a. a., s. 1 1 5  ff.
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slutliga texten. Man kan peka på lokaliteten som indikation, men jag tror att 
relationen framträder tydligare om man sammanställer Hart Cranes profe
tiska vision av Atlantis med hans eget tragiska livsöde. Crane, som för övrigt 
under sin New York-tid bodde i en våning på Columbia Heights strax söder 
om Brooklyn Heights med utsikt över den Brooklyn-bro han lyriskt skulle 
föreviga, förde ett bullersamt, hektiskt och självdestruktivt liv, som blev näs
tan lika legendariskt som hans poesi. Han vänner kallade honom ibland »The 
Roaring Boy».29 Genom väldiga mängder alkohol sökte han döva sitt neuro
tiska känsloliv och inspirera sig till lyrisk produktivitet. Hans missbruk bröt 
snabbt ner honom. Under den senare delen av sitt korta liv vistades han tidvis 
i Mexico, där han sökte skriva ett versepos om Mexicos erövring. De själv
destruktiva tendenserna stegrades här genom ett våldsamt alkoholmissbruk, 
som ledde till självmordsförsök och mentala rubbningar.

Hans död blev våldsam och dramatisk. I april 1932 befann han sig på hem
väg från Vera Cruz med fartyget »Orizaba». Resan kom att kännetecknas av 
stormiga och illavarslande uppträdanden från Cranes sida. Vid tolvtiden den 
27 april kastade han av sig sin rock på däcket och hoppade i ett flertal 
passagerares närvaro över relingen. Livbåtar sattes i sjön, men alla försök att 
finna honom var förgäves. En av 1900-talets största poetiska begåvningar hade 
för alltid försvunnit i havets djup.30 Mot bakgrund av hans tragiska död får 
raden: »Atlantis,—hold thy floating singer late», en nästan profetisk laddning, 
liksom en rad i sviten Voyages: »The bottom of the sea is cruel.»31

Under sin vistelse i Mexico hade Hart Crane nära personlig kontakt med 
och var tidvis gäst hos Katherine Anne Porter, författarinna till den väldiga 
romanen Ship ofFools (1962); det kan tyckas vara en förbryllande omständig
het med tanke på att Auden använder det allegoriska narrskeppet i sin Atlan
tis-dikt. Kontakten mellan Katherine Anne Porter och Hart Crane blev 
ytterst spänningsfylld. Hon sökte ta hand om honom och hjälpa honom till 
rätta, men hans oregerliga uppträdande ledde så småningom till en bryt
ning.32 I Katherine Anne Porters Ship ofFools, som tillkommit under en myc
ket utsträckt tid och som handlar om ett fartyg som lämnar Vera Cruz i 
Mexico med destination Bremerhaven, spelar uppenbarligen reminiscenser 
av Hart Crane en viss roll när det gäller utformningen av en neurotisk person 
bland passagerarna ombord.33

Är det en ren tillfällighet att Auden talar om »the Ship of Fools» i sin 
dikt? Det kan tyckas så, inte minst med tanke på att titeln Ship ofFools skulle 
dyka upp i senare förpublicerade utdrag av Katherine Anne Porters »work in 
progress», som till en början kallades för »Promised Land» eller »No Safe

29 Se Malcolm Cowley, Exile’s Return. A Lit
erary Odyssey of the 1920s. New York (1934) 
1956, s. 228.
30 För en utförlig och väldokumenterad skild
ring av Hart Cranes liv, se John Unterecker,

Voyager. A Life of Hart Crane. London 1970. 
Om hans död, s. 757 f.
31 Crane, a. a., s. 35.
32 Unterecker, a. a., s. 658-62, 670-73.
33 Se George Hendrick, Katherine Anne 
Porter. New York 1965,5. 12 6 - 13 1 .



30 Ingemar Algulin

Harbour». Själva idén till romanen härstammar emellertid från tiden för Hart 
Cranes Mexico-vistelse och död. En båtresa till Tyskland 19 3 1 gav Katherine 
Anne Porter den motiviska impulsen, och 1932, samma år som Crane dog 
under sin resa från Mexico, läste hon Sebastian Brants Das Narrenschiff, 
som gav henne uppslaget att skriva en modern variant av den medeltida 
allegorin över de mänskliga dårskaperna. Just i början av 1940-talet synes 
hon sedan ha varit särskilt produktiv i det långa arbetet på romanen.

Om Audens association till narrskeppet skulle ha något samband med 
Katherine Anne Porters roman »in progress», måste han nödvändigtvis ha 
haft kunskaper via personliga kontakter. Ingenting tycks tyda på en närmare 
personlig bekantskap med Katherine Anne Porter, men de har utan tvekan 
kunnat sammanträffa i New York vid denna tid. Katherine Anne Porter var 
samtidigt verksam inom konstnärskolonin i Yaddo. Bägge var gästföreläsare 
inom en konstnärlig-intellektuell sammanslutning, »The Bread Loaf», under 
året 1940.34 I en tidningsintervju från början av 1940-talet berättar Katherine 
Anne Porter om arbetet på sin roman Promised Land, en titel hon var tvungen 
att byta ut.35 En gemensam bekant hade hon och Auden i den unga författa
rinnan Carson McCullers.36

Men det kan naturligtvis också finnas andra källor. En sådan är kritikern 
Malcolm Cowley. Cowley hörde till Hart Cranes närmaste vänner och har se
nare spritt upplysningar om dennes liv och poetiska metod utifrån sina minnen 
och erfarenheter. Det var Cowley som hade föreslagit Crane att resa till 
Mexico, och under hela vistelsen där brevväxlade de bägge intensivt. Cow- 
leys f. d. fru, Peggy Baird, var samtidigt i Mexico, bosatt hos Katherine 
Anne Porter, och ett förhållande uppstod mellan henne och Crane. Hon var 
med på det ödesdigra båtresan i april 1932.37 I början av 1940-talet bör 
Auden ha haft regelbunden personlig kontakt med Cowley, som vid denna 
tid var redaktör för tidskriften The New Republic. Under sina första år i New 
York publicerade han regelbundet dikter, artiklar och recensioner i Cowleys 
tidskrift. Cowley recenserade Audens nyutgivna diktsamling The Double Man 
i The New Republic 7/4 19 4 1, och till numret den 14/4 1941 hade Cowley 
skrivit en artikel med titeln »Remembering Hart Crane». Just den artikeln 
kan eventuellt tänkas ha lett till att Auden närmare intresserat sig för Cranes 
liv och verk och därmed fått ett visst kontextuellt material till Atlantis-dikten; 
kronologiskt passar det utmärkt till det antagande om diktens tillkomsttid 
som gjorts i det föregående.

Audens möjligheter att få information om omständigheterna kring Cranes 
sista tid måste betecknas som tämligen stora, och det finns ganska goda skäl 
att anta att Hart Cranes livsöde och omständigheterna däromkring finns med 
i kontexten till Audens Atlantis-dikt. Däremot figurerar de inte direkt i själva

34 Se Virginia Spencer Carr, The Lonely Hun- 35 New York Herald Tribune 6/4 1940.
ter. A Biography of Carson McCullers. New 36 Carr, a. a., s. 108, 1 1 2 ,  146-47.
York 1975, s. 108. 37 Unterecker, a. a., s. 754ff.
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texten, även om initierade läsare otvivelaktigt har kunnat associera i den rikt
ningen: »O remember the great dead». Dikten handlar naturligtvis inte om 
Hart Crane. Men jag tror det finns skäl att anta att Auden kunde intressera 
sig och engagera sig för Cranes poesi och livsöde därför att han vid denna 
tidpunkt kände en viss personlig affinitet med Cranes neurotiskt splittrade 
och kroniskt oroliga personlighet. Nyckelraderna i Atlantis är utan tvekan de 
som följer på uppmaningen att minnas de döda, som citerades ovan: »And 
honour the fate you are, /Travelling and tormented,/ Dialectic and bizarre.» 
Att dessa rader svarar mot en personlig situation är högst sannolikt. I ett se
nare biografiskt sammanhang skulle Auden erinra sig att han under den första 
tiden som immigrant i USA kände sig som »the prey of demonic powers, in 
both the Greek and the Christian sense, stripped of self-control and self- 
respect, behaving like a ham actor in a Strindberg play».38

För att kunna belysa denna inre brustenhet och därmed den ironiska dub
beltydigheten i själva dikten måste vi närmare se på den sociala miljö Auden 
levde i under de första åren av frivillig exil i New York och den livsföring 
som följde med miljön. Auden bodde, som tidigare nämnts, på 7 Middagh 
Street på Brooklyn Heights, i ett internationellt konstnärs kollektiv som var 
en av de konstnärliga och intellektuella medelpunkterna i amerikanskt kultur
liv vid denna tid och som erbjöd en ytterst omväxlande och bohemisk och 
samtidigt intellektuellt avancerad livsmiljö. Som tidigare framgått, har både 
Golo Mann och Ursula Niebuhr återgett sina hågkomster av Auden från 
denna tid. Golo Mann, som var Audens svåger genom dennes giftermål med 
Erika Mann och som vistades i Middagh Street-kolonin under år 1940, minns 
Auden som en sträng förvaltare och hushållare i det bohemiska huset, vilken 
svarade för ekonomin och presiderade vid ett middagsbord, där han själv 
visade god aptit på mat och vin. Han uppehåller sig också vid Audens religiösa 
omvändelse och ger följande minnesbild från New York-tiden: »[— ] On 
Sundays he began to disappear for a couple of hours and returned with a look 
of happiness on his face. After a few weeks he confided in me the object of 
these mysterious excursions: the Episcopalian Church. And in the church he 
remained for thirty-three years.»39

Också Ursula Niebuhr lägger tonvikten vid den religiösa sidan i sitt min
nespor trätt av Auden. Hon berättar att Auden läste och diskuterade Kierke
gaard vid denna tid och att han »was absorbing Kierkegaard’s three cate
gories of existence: the aesthetic, the ethical and the religious».40 Umgänget 
med makarna Niebuhr och deras vänner stimulerade till många teologiska 
diskussioner, i vilka Auden deltog, tydligen på ett mycket självständigt sätt. 
De lånade honom teologisk litteratur, som t. ex. Paul Tillichs The Interpreta
tion of History, som i hög grad attraherade Auden. Anders Nygrens Eros och

38 I en uppsats i volymen Modern Canterbury 39 I W. H. Auden. A Tribute, s. 102. Tidigare 
Pilgrims. Ed. by James A. Pike. New York uppgifter, s. ioof.
1956. Här cit. från Monroe K. Spears, a. a., 40 Ibid., s. 106 och 107.
s. 176 E



Agape spelade också en roll i diskussionen. När Auden recenserar schweiza
ren Denis de Rougemonts Love in the Western World (Nation 28/6 1941), 
rubricerar han recensionen »Eros and Agape», och detta begreppspar spelar 
också en viss roll i hans resonemang. Vidare recenserar han under första halv
året 1941 Reinhold Niebuhrs böcker Christianity and Power Politics (Nation 
4/1 1941) och första delen av The Nature and Destiny of Man (New Republic 
2/6 1941). Ursula Niebuhr återger också ett uttalande som Auden gjorde 
när han blev tillfrågad om sina teologiska positioner:

I think my theological position is very much the same as Reinhold’s, i.e. Augusti- 
nian, not Thomist. (I would allow a little more place, perhaps, for the Via Negativa.) 
Liturgically, I am Anglo-Catholic though not too spiky, I hope. As for forms of Church 
organization, I don’t know what to think. I am inclined to agree with de Rougemont 
that it will be back to the catacombs for all of us. As organizations, none of the 
churches look too hot, do they? But what organization ever does? 41

Till Ursula Niebuhrs redogörelse kan läggas att de teologiska kretsar Auden 
hade kontakt med i New York huvudsakligen bestod av politiskt radikala 
kristna. Reinhold Niebuhr hade under 1930-talet framträtt som förespråkare 
av en politiskt progressiv, socialistiskt färgad och demokratiskt engagerad 
teologi. I början av 1940-talet var han aktiv interventionalist. Hans tidskrift, 
Christianity and Crisis, var forum för en sådan socialistisk kristendom, lik
som det organ, i vilket Audens Atlantis-dikt publicerades, Christianity and 
Society, som tidigare hetat Radical Religion. Som nyomvänd till den kristna 
tron, med ett politiskt radikalt förflutet kunde Auden sannolikt känna sig 
väl hemmastadd i den teologiska miljön.

Uppenbart spelar också den teologiska bakgrunden en viss roll för Atlantis
dikten. Det är kanske att pressa texten att se ett inflytande från Anders 
Nygrens arbete om eros och agape i poemets latent dualistiska kärlekstema- 
tik, men i dess kontext bör ändå onekligen hans tankegångar figurera. Tyd
ligare synes nedslaget av Kierkegaard vara i ordet »dialectic» i raderna: »Tra
velling and tormented,/Dialectic and bizarre», som i viss mån tycks gestalta 
Kierkegaards föreställningar om ångesttillståndet. Att »dialectic» är ett in
tressant ord i sammanhanget, står klart. Man kan här erinra om att Reinhold 
Niebuhr stod den s. k. dialektiska teologin nära. I den mån diktens text tillåter 
oss att urskilja en teologisk ståndpunkt kan vi tänka oss den som en allegorisk 
illustration till den dialektiska teologins centrala tes att människan inte direkt 
kan äga frälsningen utan alltid på nytt måste söka och mottaga den. Ursula 
Niebuhr ger för övrigt en antydan om vilken betydelse begreppet »dialektik» 
hade för Auden, när hon erinrar sig att han kommenterade sin recension av 
Niebuhrs Christianity and Power Politics på följande sätt: »He told us he was 
dissatisfied with what he had written as there was no chance in the space ‘to do 
justice to the Dialectic’. The Dialectic was the validity of ‘a sense of the un
conditional’.»42

32 Ingemar Algulin

41 Ibid., s. 106. 42 Ibid., s. 104.
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Det är möjligt att Reinhold Niebuhrs syndbegrepp spelat en roll för 
Audens Atlantis-dikt och dess föreställningar om nödvändigheten av att ac
ceptera »det onda» för att vinna klarhet om »Atlantis». Niebuhr återuppli
vade den urkristna dogmen om arvssynden. Den bästa infallsvinkeln till hans 
syndbegrepp får man kanske genom att ta i beaktande hur det kunde upp
fattas av samtiden. Några mycket uppmärksammade föreläsningar som Nie
buhr höll i Swanwick i England föranledde ingen mindre än ärkebiskopen av 
Canterbury att skriva en limerick om den amerikanske teologens syndlära:

At Swanwick, when Niebuhr had quit it,
Said a young man: »At last I have hit it.

Since I cannot do right,
I must find out tonight 

The best sin to commit—and commit it.»43

I Audens dikt uppmanas direkt till mer eller mindre syndiga handlingar: 
»Strip off your clothes and dance», »take part in their endless gaiety». Där 
finns också en distinkt motivering till varför synden är en nödvändig genom- 
gångsstation för att nå frälsningens Atlantis: »Unless you are capable/Of for
getting completely/About Atlantis, you will/Never finish your journey», »un- 
less/You become acquainted now/With each refuge that tries to/Counterfeit 
Atlantis, how/Will you recognise the true?» Sådana uppmaningar står i uppen
bar överensstämmelse med Niebuhrs betonande av syndens nödvändighet.

Det finns emellertid andra sidor i Audens liv än dem som Golo Mann och 
Ursula Niebuhr belyser. En av medlemmarna i konstnärskolonin på 7 Mid- 
dagh Street var den unga författarinnan Carson McCullers. En nyligen utgiven 
biografi över Carson McCullers ägnar ett helt kapitel åt gruppen i det numera 
försvunna huset på Brooklyn Heights: Virginia Spencer Carrs The Lonely 
Hunter. A Biography of Carson McCullers (1975). Där finns det hittills mest 
utförliga materialet om konstnärskollektivet och därmed i viss mån också om 
Audens New York-tid.

Den ursprungliga gruppen på 7 Middagh Street bestod uppenbarligen, 
förutom av Auden själv, av George Davis, författare och redaktör för Harper's 
Bazaar, där Auden för övrigt publicerade ett flertal dikter vid denna tid. Vi
dare av den nyssnämnda Carson McCullers, som 1940 hade fått ett succéartat 
genombrott med sin debutroman The Heart Is A Lonely Hunter och som där
med hade blivit något av den litterära New York-publikens gunstling. Hon 
hade tillfälligt brutit upp från sitt äktenskap för att leva i en mer bohemisk 
miljö och återvinna den litterära produktiviteten. Den fjärde i det ursprung
liga sällskapet var den legendariska stripteasedansösen och konstnärinnan 
Gypsy Rose Lee, som var Davis’ väninna. Carr ger inblickar i deras sena

43 Se June Bingham, Courage to Change. An 
Introduction to the Life and Thought of Rein
hold Niebuhr. New York 1972, s. 140.
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vanor: »At night the four of them frequented the Sand Street bars— talking, 
drinking, watching, and participating, even, at times in the entertainment of 
the house and that which sprang up spontaneously among its patrons.»44 När 
Auden i Atlantis-dikten uppmanar: »Strip off your clothes and dance» och 
återger en barinteriör, där en prostituerad viskar invitationer i örat på en be
sökande, är det alltså inte fråga om en teologisk och nykonverterad diktares 
lesefruchte om syndens förfärliga väg eller eventuella hågkomster från 20-talets 
Berlin, utan högst konkreta realiteter från hans egen vardagsmiljö.

Många gäster drogs till 7 Middagh Street och det gemensamma bordet kring 
Auden, vars roll som kollektivets pater familias och dess såväl ekonomiske 
som kulinariske förvaltare och som en med maliciös värdighet tronande 
bordsvärd dokumenteras också av Carr.45 Där rådde ett livaktigt intellek
tuellt klimat, där luften surrade av Marx, Freud, Nietzsche, Jung och Kierke- 
gaard.46 Ett flertal musiker och kompositörer samlades där: Benjamin 
Britten, Peter Pears, Aaron Copland, Leonard Bernstein och Brecht-kompo- 
sitören Kurt Weill och hans maka Lotte Lenya.47 Med Benjamin Britten hade 
Auden samarbetat på 1930-talet: tillsammans gjorde de nu en opera på ett 
folkligt amerikanskt motiv, Paul Bunyan, som endast framfördes under en 
vecka på Columbia-universitetet i maj 1941. Stycket har sedan dess legat 
ospelat fram till sommaren 1976, då det återuppfördes på den sista Alde- 
borough-festival Britten fick uppleva.

Paul Bunyan är en mytisk-folklig amerikansk hjältegestalt av samma typ 
som Davy Crockett, Sam Patch och Step Buckner. Daniel G. Hoffmann, som 
skrivit en bok om Bunyan-figuren och också sett på Audens manuskript, 
omvittnar den på samma gång populära och kritisk-ironiska karaktären i 
texten och de populära, ibland kuplettartade versformerna.48 Detta nämns 
här därför att det är signifikativt för Audens hektiskt mångfacetterade verk
samhet vid denna tid. Det är vidare intressant att Auden prövar populära 
versformer i sitt operalibretto. Atlantis-dikten har också den en sorts populärt 
virtuos karaktär i sin väl genomförda strofform, som gör den kuplettartad 
och möjlig att tänka som text till en återkommande melodi av enklare slag. 
Av intresse i detta sammanhang är också att Kurt Weill och Lotte Lenya tidvis 
hörde till Middagh Street-sällskapet. Därmed fick Auden förnyad kontakt 
med den Brechtska sång- och teaterstil han lärt känna under sin vistelse i 
Berlin tillsammans med Christopher Isherwood i slutet av 1920-talet. For
mellt sett har Atlantisdikten en viss affinitet med Brechts modernt slagkraftiga

44 Carr, a. a., s. 1 18 . En av hennes källor är
den kände kritikern och antologiredaktören
Louis Untermeyer: »I did indeed visit Carson
at Middagh Street. I do remember an evening 
there . . .  a gay (in both senses of the word)
occasion at which Auden and Gypsy Rose Lee 
were present. (Gypsy did not strip, but Auden 
did plenty of teasing.)» (119).

45 Carr, a.a., s. 120 och 12 4 L
46 Ibid., s. 124.
47 Ibid., s. 120 och 125.
48 Daniel G. Hoffmann, Paul Bunyan. Last of 
the Frontier Demigods. Philadelphia 1952, s. 
143- 53 -



W. H. Au dens Atlantis 3 5

sånglyrik, inte minst dess första strof med dess komiskt satiriska frenesi.49 Å 
andra sidan har detta drag funnits sedan gammalt i Audens diktning, och det 
finns ingen anledning att alltför starkt trycka på det när det gäller den tidiga 
New York-diktningen.

Till konstnärskolonin på 7 Middagh Street kom också surrealistiska bild
konstnärer som t. ex. Pavel Tjelichev. Dit kom också Salvador Dali och hans 
sköna hustru Gala, enligt uppgift i den fasta förvissningen att de var de åter- 
uppståndna Zeus och Hera. Carr berättar i sin McCullers-biografi att Auden 
fascinerades av makarna Dali: »Auden, like Carson, especially delighted in 
fairy tales, fantasy, and any level of reality that transcended common sense 
and natural law. They listened to the Dalis with rapt enthusiasm.»50 Atmo
sfären på 7 Middagh Street blev snabbt surrealistisk, och Auden föll tydli
gen snabbt in i de nya stämningarna: »Auden played the role of a benign 
wizard who exorcised devils, but enjoyed them at the same ti me and loved 
their wizardry.»51 Också denna bakgrund har ett visst allmänt intresse i detta 
sammanhang som ett tecken på de neurotiskt skiftande stämningar som 
Auden uppenbarligen var offer för under den första New York-tiden.

Vi har nu tittat på såväl den engelska traditionskontexten som den ameri
kanska situationskontexten. Låt oss inte glömma att i den senare fanns mycket 
närstående tyska kontakter, som kunde öppna dörrarna också till en tysk kul
tursfär och en tysk traditionskontext. Som tidigare nämnts, var Auden sedan 
1935 förenad med Thomas Manns dotter Erika i något som närmast kan be
tecknas som ett kamratäktenskap. Detta gav honom god kontakt med den 
Mannska litteraturdynastin. Vi har tidigare sett att Golo Mann en tid hörde 
till kretsen på 7 Middagh Street, direkt kommen från ett koncentrations
läger i Frankrike. Thomas Mann befann sig på sin exil i USA och var vid den
na tid verksam först i Princeton utanför New York och senare i Kalifornien. 
Klaus Mann vistades också i New York och blev redaktör för en nystartad 
tidskrift, Decision, ett företag i vilket Auden engagerade sig starkt. Han var 
tillsammans med Thomas Mann medlem av »the editorial board» och publi
cerade ett antal bidrag i tidskriften från och med dess första nummer i januari 
1941.

Kontakterna med familjen Mann kan ha ett visst intresse när det gäller 
Atlantis-dikten. Det är exempelvis mycket sannolikt att Golo Mann vid någon 
av de litterära diskussionerna på 7 Middagh Street tog upp Gerhart Haupt- 
manns öde till diskussion. Hauptmann figurerar ju som förebild för Mynheer 
Peeperkorn i Thomas Manns Der Zauberberg och var en välkänd gestalt för 
den Mannska syskonskaran. Golo Mann berättar själv i sina minnen av fadern:

[— ] Vad den ende jämbördige, Gerhart Hauptmann, beträffar, talade min far ofta om 
sitt förhållande till denne store diktare. Deras första längre samvaro i Sydtyrolen,

49 Brechts inflytande på Auden, se t. ex. Marg- 50 Carr, a. a., s. 125.
rit Halmloser-Ingold, Das englische Theater 51 Ibid., s. 126.
und Bert Brecht. Bern 1970, s. 8 4 -119 .



den påverkan denna samvaro hade på en viss gestalt i »Der Zauberberg», Mijnheer 
Peeperkorn, deras grannskap på ön Hiddensee, deras sista sammanträffande eller 
rättare sagt icke-sammanträffande i en affär vid Bahnhofstrasse i Zürich på 1930- 
talet — allt detta hör egentligen till litteraturhistorien. Den gången, på trettiotalet, 
hade min far i en herrekiperingsaffär — i två våningar — tillhandlat sig en halsduk, då 
expediten sade: »Vi har just besök av en annan berömd författare, herr Gerhart 
Hauptmann. Skulle ni kanske vilja träffa honom?» Min far svarade: »Nej, det tror 
jag inte, det får nog anstå tills Tredje riket gått i graven.» Expediten genmälde: »Det 
är precis vad herr Hauptmann också sade.»52

Det spända förhållandet mellan Thomas Mann och Elauptmann berodde på 
att Hauptmann valt att stanna kvar i Nazi-Tyskland och rentav lät sig utnyttjas 
som något slags kulturell galjonsfigur av Hitler-regimen.

Det intressanta i sammanhanget är att Hauptmann skrivit en roman med 
titeln Atlantis (1912). Den handlar om en ung vetenskapsman, Friedrich von 
Kammacher, som befinner sig i en psykisk kris och som reser med ångfartyget 
»Roland» från Bremen till New York för att råda bot på sitt trasiga själsliv. 
(Det är alltså en resa omvänd den som »the Ship of Fools» i Katherine Anne 
Porters roman gör!) Efter ett skeppsbrott anländer han så småningom till New 
York, där han umgås i ett tyskt-engelskt-amerikanskt konstnärskollektiv. 
Det är här den oväntade parallellen ligger med 7 Middagh Streefgruppen, 
med Audens egen verklighet vid denna tid. Till och med detaljen med den 
erotiskt utmanande dansösen överensstämmer: i Hauptmanns roman en ung 
dansös med det svenskklingande namnet Ingigerd Hahlström, som har litte
rära anförvanter både i Almqvists Tintomara och Nabokovs Lolita, i Middagh 
Street-gruppen den tidigare omnämnda Gypsy Rose Lee. Det är mycket san
nolikt att parallellerna varit den direkta anledningen till att romanen kunnat 
aktualiseras i kretsen, exempelvis av Golo Mann.

Som kontext kan Hauptmanns roman ha fungerat som en litterär aktuali- 
sator av Atlantis-motivet i sig och i så fall en bland många. Däremot kan inte 
motivet som det utformas hos Hauptmann i sig ha spelat någon roll för 
Audens dikt. Atlantis nämns endast i några få och mindre signifikativa sam
manhang i romanen och då som en undergångssymbol: »Der Ozean war über 
seine Ufer getreten. Atlantis! Die Stunde ist da, dachte Friedrich, unsere 
Erde muss wie die alte Atlantis untergehen.»53 På den långa sjöresan kan 
emellertid huvudpersonerna under en intensiv upplevelse av havets väldig
het och uråldrighet föreställa sig hur det gamla Atlantis framträder:

[— ]Was verbarg dieses seine Wogenzüge grenzenlos wälzende Meer? War nicht 
alles aus ihm hervorgestiegen? Alles wieder in seine Tiefen hinabgetaucht? Warum 
sollte nicht irgendeine Macht Friedrich einen Geisterblick in die versunkene Atlantis 
eröffnet haben?54
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52 Golo Mann, Ur Tysklands historia under tvä 
århundraden. Essayer. I översättning av Ragnar 
Svanström. Sthlm 19 7 1, s. 2 1 1 .
53 Gerhart Hauptmann, Sämtliche Werke, her-

ausg. von Hans-Egon Hass. Band V. Romane. 
Berlin 1962, s. 667.
54 Ibid., s. 507.
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Gerhart Hauptmanns roman Atlantis är alltså en osäker och föga signifikativ 
bakgrund, som emellertid på ett kuriöst sätt kan kopplas samman med den 
konkreta situation Auden befann sig i under New York-tiden. Av större in
tresse är kanske trots allt Thomas Manns eget författarskap som kontext till 
Atlantis-dikten. Mann var under våren 1941 intensivt sysselsatt med att skriva 
den sista delen i Josef-serien: Josef den Ernährer.55 Vi erinrar oss att slutstrofen 
i poemet innehåller några mytologiska anspelningar: Hermes, »the four dwarf 
Kabiri». Hermes bereder oss naturligtvis inga särskilda bekymmer, men sam
mansättningen »de fyra dvärgkabirerna» är både dunkel och förbryllande. 
Att närheten till den Mannska författarverkstaden gjort sådana avancerade 
mytallusioner möjliga är sannolikt — låt vara att den klassiskt bildade Auden 
i övrigt inte står främmande för en lärd och exklusiv allusionsapparat.

I och för sig är invokationen till Hermes och kabirerna i diktens slutstrof 
lätt att förklara. Liksom Hermes var skyddspatron för resande folk, anropades 
kabirerna i sjönöd — det är alltså en helt följdriktig mytanspelning beträffan
de narrskeppets allegoriska resa i dikten. Komplikationen ligger i deras antal 
och småvuxenhet. Varför är de fyra och varför är de dvärgar? Lexikon och 
uppslagsverk ger i allmänhet upplysningen att kabirerna är identiska med 
megdloi theoi, dvs. de stora gudarna, som dyrkades i en berömd mysteriekult 
framför allt på Samothrake och i Thebe. Oftast är de två till antalet och identi
fieras exempelvis med de båda dioskurerna.56

Tack och lov finns det en svensk doktorsavhandling om kabirerna, skriven 
av Bengt Hemberg, som kan hjälpa oss.57 Hemberg har bland annat under
sökt till vilket antal kabirerna förekommer i de många antika urkunderna. 
Allmän pluralis föreligger mestadels, men tvåtalet är också mycket vanligt. 
Fyrtalet förekommer emellertid också, framför allt som två gudar och två 
gudinnor ställda mot varandra. Till och med den berömda Pergamon-frisen i 
Berlin visar oss fyra kabirer,58 en uppgift som kan ha sitt intresse med tanke på 
att Auden vistades i Berlin i slutet av 1920-talet och där hade rika tillfällen att 
betrakta det berömda monumentet.

Hemberg ger oss också upplysningen att kabirerna i flera källor framstår 
som småvuxna. Uppfattningen om kabirerna som dvärgar kommer tydligast 
till uttryck hos Herodotos, när han talar om de egyptiska kabirerna som 
pygméliknande människor.59 Att Auden talar om fyra dvärgkabirer, blir mot 
denna bakgrund inte fullt så kryptiskt som det i förstone kan synas; dvärgar är 
ju för övrigt i primitiva mytologier ofta fyra till antalet.60 Men Herodotos' 
uppgift att de egyptiska kabirerna var dvärgar är mycket intressant i detta 
sammanhang. Det leder för vårt vidkommande omedelbart till Thomas Manns 
romanarbete och hans upptagenhet med orientalisk mytologi och religion.

55 Se t. ex. Thomas Mann, Briefe 19 37-19 4 7 . 58 Ibid., s. 275.
Frankfurt am Main 1962,5. 176, 177 h, 186. 59 Ibid., s. 281.
56 Se t. ex. artikeln i SvUB. 60 Ibid., s. 275, n. 3.
57 Bengt Hemberg, Die Kabiren. (Diss). Upp
sala 1950.
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Thomas Manns mytologiska intressesfär vid denna tid belyses av ett brev till 
den kände ungerske mytologen Karl Kerényi, daterat Princeton den 18/2 
1941. Det är ett tackbrev för en bokförsändelse Mann fått från Europa: »dass 
Sie sich wissenschaftlich mit Jung zusammanfanden, die Mythologie mit der 
Psychologie, ist ein sehr merkwürdiges, erfreuliches und für den geistigen 
Augenblick hochcharakteristisches Ereignis. Das ‘Göttliche Kind’ hat mich 
richtig erreicht. Es ist ein extrem intressantes Buch [— ].»61 Boken var häfte 
nr VI/VII i serien Albae Vigiliae, som mitt under brinnande krig utgavs av 
Kerényi i Amsterdam under medverkan av S. Eitrem. I detta nummer med
verkade Kerényi med en längre uppsats om »das Urkind in der Urzeit», och 
Jungs bidrag hette: »Zur Psychologie des Kind-Archetypus». Vad som sär
skilt attraherat Thomas Mann i Kerényis uppsats om »die göttlichen Kinder» 
är avsnittet om Hermes, en gudagestalt som korresponderar med hans eget 
arbete:

[— ] Die mythologische Figur, die mich jetzt notwendiger Weise mehr und mehr 
anzieht, und über die ich wieder soviel Schönes in diesem Buche fand, ist der mond
verbundene Hermes. Er spukte schon bisher da und dort durch die Joseph-Bücher; 
aber im Letzten Bande, der den Helden als Staats-Geschäftsmann von reichlicher 
Durchtriebenheit zeigt, wechselt dieser aus der ursprünglichen Tammuz-Adonis-Rolle 
immer mehr in die eines Hermes hinüber. Seine Aktionen und Transaktionen sind 
moralisch-aesthetisch nicht gut anders zu vertreten, als im Sinne des göttliches 
Schelmen-Romans.62

Att en grekisk-egyptisk religionssynkretism var aktuell för Thomas Mann 
vid denna tid, illustreras mycket tydligt av ett något senare brev till Kerényi, 
daterat den 7/9 samma år:

[— ] Das wird so un-aegyptisch nicht sein, da die irrende und suchende Mutter 
[Demeter] ja auch am Nil zu Hause ist und die Verwandschaft von Demeter und Isis 
auf der Hand liegt, obgleich es sich bei dieser um einen gemodeten Sohn handelt. Im 
Übrigen gehen gerade in diesen letzten Bande die Mythologieen, die jüdische, 
aegyptische, griechische so ungeniert durcheinander, dass es auf eine Lizenz mehr oder 
weniger nicht ankommt.63

Av stort intresse är också den tids- och idémässiga signifikans som Mann ger 
åt Kerényis och Jungs samarbete:

[— ] Dies Einander in die Hände arbeiten von Mythologie und Psychologie ist eine 
höchst erfreuliche Erscheinung! Man muss dem intellektuellen Faszismus den Mythos 
weg nehmen und ihn ins Humane umfunktionieren. Ich tue längst nichts anderes 
mehr.64

Uppenbarligen kan den mytologiskt-intellektuella miljön kring Thomas Mann 
med Jung och Kerényi i bakgrunden åtminstone i viss mån förklara den något 
oväntade och exklusiva religionssynkretismen i Audens Atlantis-dikt. Sam

61 Thomas Mann -  Karl Kerényi, Gespräch in 63 Ibid., s. 100.
Briefen. Zürich i960, s. 97. 64 Ibid., s. 100.
62 Ibid., s. 98.
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manhangen ter sig relativt tydliga, framför allt när det gäller Hermes. Her- 
mes och Demeter förknippas också i antik tradition ofta med kabirerna; till
sammans med Hades och Persefone utgör de enligt en källa de fyra kabi
rerna.65 Det ser nästan ut som en tanke att Bengt Hemberg i sin avhandling 
anför det häfte av Albae Vigiliae, där Jung och Kerényi medverkar, när han 
diskuterar kabirernas kroppsstorlek.66

Herodotos’ uppgift att de egyptiska kabirerna var dvärgar bör ha varit känd 
för Mann; Herodotos har ju direkt eller indirekt varit en av hans källor när 
det gäller den egyptiska religionen.67 Mann har också själv skrivit om egyp
tiska dvärgar i sin Josef-roman. I Joseph in Ägypten finns ett kapitel som heter 
Die Zwerge och som skildrar de bägge dvärgarna Dudu och Bes. Vi skall inte 
bli förvånade över att finna ordet »Chabiren» i denna berättelse om dvärgar
na,68 låt vara i en helt annan bemärkelse än i Audens dikt. Men kombinationen 
dvärg och kabirer synes vara så pass sällsynt att man knappast utan vidare kan 
bortförklara sammanträffandet som en tillfällighet.

Den mytologiskt intresserade kulturmiljön kan alltså med stor säkerhet 
betecknas som en viktig kontext till Audens Atlantis-dikt. Att verklig kon
takt mellan svärfar och måg förelåg under USA-tiden, är säkert. Bägge 
engagerade sig i Klaus Manns tidskriftsprojekt Decision omkring årsskiftet 
1940/41. Tillsammans med Erika besökte Auden då och då Thomas Mann; 
att en mer regelbunden kontakt förelåg, omvittnas av ett brev från januari 
1942, som talar om ett besök hos Mann i Kalifornien: »Auden war bei uns 
zum lunch zur Zeit, als auch Erika hier war. Er war boyish und nett wie immer

En viktig kontext är naturligtvis också Audens övriga diktning vid denna 
tid och överhuvudtaget hans konstnärliga och intellektuella utveckling. Han 
var utomordentligt produktiv och litterärt aktiv under denna första New 
York-tid, när det gäller både lyrik och recensioner och artiklar. På våren 1941 
utgav han samlingen The Double Man. Den består i huvudsak av två avdel
ningar: den tidigare omnämnda dikten New Year Letter och en svit poem med 
titeln The Quest. Särskilt den senare har stort intresse med avseende på moti
vet i Atlantis-dikten. Sökandet, kringresandet på jakt efter ett bestående and
ligt värde, har som motiv haft stor betydelse för Auden under denna tid och 
har uppenbarligen korresponderat med både de yttre och de inre villkoren i 
hans tillvaro efter emigrationen. I The Quest som består av tjugo dikter, 
huvudsakligen i sonettform, gestaltas sökandet i en mängd olika åskådnings- 
alternativ och insikter, med ett religiöst-allegoriskt mönster urskiljbart i vissa

65 Lexikon der griechischen und römischen 
Mythologie, herausg. W. H. Roscher. Leipzig 
1894-97, sp. 2526.
66 Hemberg, a. a., s. 281.
67 Se t. ex. Willy R. Beyer, Die mythologischen
Motive in Thomas Manns Roman »Joseph und

seine Brüder». Köln 19 7 1, s. 178, i8 i f . ,  185, 
189, 19 1.
68 Joseph und seine Brüder. Zweiter Band. 
Joseph in Ägypten. Berlin und Weimar 1972, 
s. 132 . Kap. Die Zwerge, s. 12 7 - 13 3 .
69 Thomas Mann, Briefe 1937-194-/. Frank
furt am Main 1963, s. 2 3 1 [kurs. här].
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detaljer. Det inre sökandet svarar mot yttre färder i landskap med äventyrliga 
ingredienser, så i dikten om »the adventurers»:

Spinning upon their central thirst like tops,
They went the Negative Way towards the Dry;
By empty caves beneath an empty sky 
They emptied out their memories like slops,

Which made a foul marsh as they dried to death,
Where monsters bred who forced them to forget 
The lovelies their contest avoided; yet,
Still praising the Absurd with their last breath,

[— F

Också i New Year Letter finns sökandet som tema. Tydligast framträder 
det i ett avsnitt om Kafka eller rättare »Kafkas»,

[— ]
In labs the puzzled KAFKAS meet 
The inexplicable defeat;
The odd behaviour of the law,
The facts that suddenly withdraw,
The path that twists away from the 
Near-distant CASTLE they can see,
The Truth where they will be denied 
Permission even to reside;
[—]n

Kafka var aktuell för Auden vid denna tid, och därmed kan vi komplettera 
den tyskspråkiga bakgrunden till Atlantis-dikten. I The New Republic 10/2 
1941 recenserar han tre nyutgivna amerikanska Kafka-översättningar med 
stor kännedom och förståelse. Vad han lägger tonvikten vid i Kafkas tre stora 
romaner är just motivet »the Quest»: »In his three big novels Kafka employs 
the oldest of literary devices, that of The Quest [— ].» Detta ger Auden an
ledning att göra en kort litteraturhistorisk bakgrunds teckning till »Quest»- 
motivet, sökandet efter den andliga sanningen, efter livets vatten, det gyllene 
skinnet, den heliga graalsskålen etc. Han talar om sagan, om den medeltida 
legenden och om litteraturen efter reformationen. Mellan Bunyans Pil
grim’s Progress och Goethes Faust inträder i Audens historieskrivning något 
radikalt nytt: det ironiska: »Faust is saved because he is never content, and he 
is never content because the Mephistopheles will never let him rest: the Devil 
is the cause of losing his own wager.» »The Hero has become a Bohemian.» 
I sig är detta en bakgrunds teckning till Atlantis-diktens tematik, där just det 
ironiska och i rentav konkret bemärkelse bohemiska spelar en stor roll för 
»Quest»-motivets utformning.

Men Kafka-recensionen har också betydelse som bakgrund till sökande-
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motivets direkta innehåll i Atlantis-dikten. Auden kallar recensionen »The 
Wandering Jew», och den judiska aspekten kommer att avteckna sig mot 
nazismens antisemitiska drag, mot vilka Kafka uppfattas som en tröstgivande, 
universell motröst. Recensionen avslutas på följande sätt:

Kafka is important to us because the predicament of his hero is the predicament 
of the contemporary man. An industrial civilization makes every one an exceptional 
reflective K. It was fit and proper that Kafka should have been a Jew, for the Jews 
have for a long time been placed in the position in which we are now all to be, of having 
no home. In so far as the criticisms that are made of the Jews are just, they signify 
only this: that the reflective man, the wanderer, can never find it easy to have faith, but 
that if he loses it he is lost. What the contemporary anti-Semite sees in the Jew is an 
image of his own destiny, of which he is terrified; accordingly he tries to run to the 
same refuge, Race. With neither courage nor hope, he cannot listen to a voice which is 
equally Jewish and Christian: »There are many places of refuge, but only one place of 
salvation; yet the possibilities of salvation are as many as all the places of refuge.»

Här förefaller Atlantis-diktens inre tematik med dess tillflykter och fräls- 
ningsmöjlighet att ligga i ett nötskal. Uppenbart är att poemet svarar mot 
stämningar och tankar som ligger mycket nära Kafka-recensionen och som 
korresponderar med Audens egen situation i »exil» och hans försök att uni
versalisera denna situation i en mörk och orolig tid: »the position in which we 
are now all to be, of having no home.» Atlantis är en variation av det »Quest»- 
motiv som fascinerat Auden hos Kafka, och kring detta motiv har sedan en 
lång rad associationer och uppslag infunnit sig och införlivats med den ur
sprungliga idén. Dikten har visat sig vara ett tacksamt objekt för kontext
studier av detta slag. Den illustrerar väl mötet mellan traditions- och situa
tionskontexter. Trots att dess kontext därmed är långtifrån uttömd, har den 
gett oss en lång resa genom den västerländska kulturgemenskapen och ge
nom krigsårens kulturmiljöer med många oväntade sammanträffanden.


