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boken värd att ägna en riktig genomläsning. Det 
råder ingen tvekan om att Anna Salomonsson av-
handling håller för båda läsarterna. Och jag vill 
varmt förespråka den sistnämnda!

Annelie Bränström Öhman

Thomas Sjösvärd, En himmel av sten. Willy Kyrk-
lund och det grekiska. Litteraturvetenskapliga insti-
tutionen, Uppsala universitet. Uppsala 2018.

Paul Wilhelm (Willy) Kyrklund (född i Helsing-
fors 27 februari 1921, död i Danmark, Upplands län 
27 juni 2009) var under decennier en författarnas 
författare. Han avlade en filosofie kandidatexamen 
i ryska, arabiska och kinesiska. Han var räknebi-
träde på stadsingenjörskontoret i Lidingö och ar-
betade på KTH med den första datamaskinen. Han 
marknadsförde inte sig själv och ingick inte i litte-
rära grupperingar eller yttrade sig i litterära debat-
ter. Handboksförfattarna hade länge svårt att pla-
cera in honom: Jan Stenkvist sammanfattar Willy 
Kyrklund och Arne Sand under rubriken ”naivis-
ter”, vilket knappast är rättvisande.

Med åren har emellertid ett antal doktorsav-
handlingar ägnats Kyrklunds verk. Den första var 
Gunnar Arrias Jaget, friheten och tystnaden hos Willy 
Kyrklund (1981). Lotta Lotass ger en synnerligen 
adekvat beskrivning av Kyrklunds författarskap på 
Litteraturbanken: ”Humor, ironi och parodi blir 
fungerande verktyg i försök att till dels bryta upp 
det ofattbara eller det absurda. Kyrklunds förfat-
tarskap karakteriseras av dialogicitet, förskjutningar 
och underminering i ett skrivande som, ständigt sö-
kande, frågande och prövande, väjer för enkla svar, 
fasta grunder och solida hållningar.” Även i Lars 
Lönnroth och Sven Delblancs Den svenska littera-
turen finner vi dock redan på 1990-talet en nyansrik 
och förtjänstfull presentation av Ulf Olsson.

Personen Kyrklunds filosofiska hållning är säll-
synt klar. De filosofiska idéerna inhämtades hos 
Eino Kaila (1890–1958), särskilt skriften Den 
mänskliga kunskapen (1939). Kaila hyste också ett 
påtagligt intresse för psykologi. I en artikel i Syd-
svenska Dagbladet 29 maj 1991 deklarerar Kyrklund 
sin avsky mot idealismen och hänvisar till Johan 
Ludvig Runebergs dikt ”Soldatgossen”. Kontakt 
med den logiska empirismen (G.E. Moore, Ber-
trand Russell, Ludwig Wittgenstein) fick han re-
dan i skolan: ”Detta är vad jag i min ungdom upp-
fattade som filosofi och gör så än”. Existentialismen 

kallas denna ”rysliga metafysiska soppa kokad på 
’varat’ och ’intet’ ”. Många forskare har, naturligt 
nog, valt att utgå från denna tydliga författarinten-
tion vid texttolkningen. Den kan naturligtvis inte 
ifrågasättas i sig, men frågan är hur långt vi kom-
mer med hjälp av den vad gäller Kyrklunds fiktion.

Också Kyrklunds egna slutord i en föreläsning 
vid Nordiska Institutet för samhällsplanering 1987 
må avskräcka: ”Jag skulle också vilja dra en slutsats 
av denna genomgång: Vem som än yttrat sig någon-
sin om någonting har sagt någonting annat”. I ”Tal 
till grekvänner” vid Svenska Atheninstitutet 1987 
bekänner han, till synes från hjärtat, sitt främling-
skap, sin utanförposition.

Thomas Sjösvärd väljer i sin doktorsavhandling, 
En himmel av sten. Willy Kyrklund och det grekiska, 
en alldeles egen linje; han söker ”klarlägga hur ’det 
grekiska’ fungerar” i författarskapet. Utgångspunk-
ten är naturlig, icke minst som Kyrklund som ung 
familjefar en tid bodde på ön Nisyros nära Kos. Två 
av hans böcker är i någon mån reseskildringar. Sjö-
svärds studier gäller Grekland såväl som fysisk na-
tionalstat som imaginär plats. Det grekiska uppfat-
tas som antikt och modernt, som språk, mytologi, 
historia och geografi. Men trots detta gäller det inte 
främst att nå insikt i vad Kyrklund visste om gre-
kiskt språk och grekisk kultur, utan studieobjektet 
är texterna själva:

Hur tecknas det historiska Grekland, det mytiska 
Grekland eller det moderna Grekland i Kyrklunds 
verk? Hur förhåller sig dessa olika Grekland till var-
andra i den värld som konstrueras? Vilka konse-
kvenser får införandet av ett grekiskt ord, eller en 
gestalt ur den grekiska mytologin, i en prosatext 
eller ett drama? I fokus står det grekiska såsom det 
framträder i det skönlitterära författarskapet. (7)

Kort sagt söker Sjösvärd ”det grekiska som det ma-
nifesterar sig i texten” (9).

Kyrklunds ”Tal till grekvänner” bildar utgångs-
punkt för första delen av introduktionen. Kyrk-
lund fick Atheninstitutets pris året efter utgivan-
det av Elpënor, en text som går i tydlig dialog med 
de homeriska sångerna. Här får vi bland annat veta 
att författaren som gymnasist inackorderats i Emil 
Zilliacus hem och att han då kommit i kontakt med 
en Greklandsbild utgående från Platon och slagen 
vid Salamis och Thermopyle. Kyrklund protesterar 
mot denna borgerliga Greklandstradition, så speci-
fik för Finland. För borgerligheten därstädes hand-
lade det om kampen mot Ryssland, i värsta fall som 
i Fortsättningskriget 1941–1944 med tyskt bistånd.
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Sjösvärd går också in på ett annat tal, där ma-
tematiken fungerar som idealitet och Kyrklunds 
längtan efter renhet är tydlig. Slutligen framhåller 
han att Kyrklund betonat att de motiv och myter 
han tar upp i sina texter lever vidare, oberoende av 
författarintentionen, hos läsaren.

Sjösvärd lyfter sedan fram andra exempel på ak-
tualisering av Grekland från samtiden, både interna-
tionella och nationella: Marcel Proust, Ezra Pound, 
T.S. Eliot och Rainer Maria Rilke, respektive Edith 
Södergran, Rabbe Enckell, Hjalmar Gullberg, Ka-
rin Boye, Gunnar Ekelöf och Eyvind Johnson.

Sjösvärds material är Kyrklunds samtliga femton 
originalböcker, vilka han kort presenterar. I Ång-
välten (1948) finns grekiska inslag, men inte i de tre 
följande böckerna Tvåsam (1949), Solange (1951) 
och Mästaren Ma (1952), vilka därför spelar en 
mindre roll i avhandlingen. Till det grekiska åter-
vänder Kyrklund i Hermelinens död (1954). Häref-
ter följer Den överdrivne älskaren (1957), reseskild-
ringen Aigaion (1957) och dramat Platanhårsdia-
log på en ö i Aigaion (skrivet 1961). Efter reseskild-
ringen från Iran, Till Tabbas (1959), kommer så de 
viktiga Polyfem förvandlad (1964) och Medea från 
Mbongo (1965) – båda verk med intrikat uppbygg-
nad. Under de sista decennierna tillkommer Gu-
dar och människor (1978) och framför allt Elpënor 
(1986) med dominerande grekiska motiv, medan 
ännu senare verk fram till Kaosfunktionen (1994) 
innehåller vissa grekiska inslag.

I forskningsöversikten presenteras Erik Hjalmar 
Linders Fem decennier av 1900-talet (1966), Sten 
Wistrands uppsatser från 1979 och framåt (centralt 
i dennes argumentation är konflikten mellan frihet 
och determinism), Gunnar Arrias ovannämnda av-
handling, Ulf Olssons avsnitt i Den svenska litte-
raturen, där bärande idéer och stämningar jämte 
ironin betonas, Arne Florins licentiatavhandling 
där genrer diskuteras, Gunnar Bäcks Medeastudie, 
Olle Widhes Medeauppsats och senare avhandling 
Främlingskap med dess diskussion av etik och lä-
saransvar, Jonas Anderssons avhandling, där Kyrk-
lund behandlas utifrån Kainsmyten, Paul Norléns 
Textens villkor, uppsatserna i Skeptikerns dilemma 
(1997) – vilka inom parentes sagt bygger på anfö-
randen från ett symposium på Biskops Arnö med 
värme och sympati arrangerat av Birgitta Östlund 
– samt Johan Sahlins Om Kyrklundheten, där Om 
godheten står i centrum. Vidare nämner Sjösvärd 
Niclas Hålléns Samlarenuppsats om Till Tabbas 
jämte ytterligare en artikel av Sahlin samt några 
planerade projekt.

I kapitel två ”Några konfliktlinjer på teorins fält” 
säger sig Sjösvärd vilja förklara systematiskt. Han 
vill först visa hur Kyrklundtexten aktualiserar ett 
problemkomplex, sedan ge en genealogisk över-
sikt över positioner och till sist precisera en egen 
begreppsapparat och egna strategiska val.

Först handlar det om det förklarade och det för-
tigna och Sjösvärd kommer in på den kyrklundska 
tanken på skönlitteraturen som ett sätt att tala om 
det fenomen som egentligen åsyftas genom att tala 
om någonting annat. Detta belyses med exempel 
från perspektiven i Mästaren Ma och pseudofilo-
login i Den rätta känslan.

Därefter fokuseras biblioteket i Alexandria. Fi-
lologin uppstår när texten icke längre är vad den 
en gång var, icke mer är begriplig. Nu diskuteras 
Hans-Georg Gadamers hermeneutik. De äldre fi-
lologerna förutsatte en arketyp, en urscen bakom 
fragment och korrupta texter. Allegores och kryp-
terade texter diskuteras i anslutning till Gadamer 
och vi får ett vackert exempel från den lesbiske ly-
rikern Alkaios (cirka 620–580 f. Kr.). Dikterna 
handlar om skepp i oväder, men kan förstås och 
har förståtts som allegorier över politiska förhål-
landen på Lesbos. På liknande sätt läste Porphy-
rios (232–304) den homeriska skildringen av nym-
fernas grotta som själens vandring genom reinkar-
nationen. Man kan som Mats Malm skilja mellan 
allegorik som teknik och allegorik som metafysisk 
förståelse, menar Sjösvärd.

Walter Benjamins bok om det barocka sorge-
spelet och romantikens symboldiskussion och dess 
kritik av allegorin aktualiseras av Sjösvärd. Hos Au-
gust Boeckh (1785–1867) handlar tolkningsarbe-
tet om att belysa alla de faktorer som kan kasta ljus 
över en text. G.W.F. Hegel kritiserar dock tanken 
på rekonstruktion av det förflutna. I stället bör syf-
tet vara en ”tänkande förmedling till det samtida 
livet” (29). Peter Szondi påminner oss om att vår 
uppgift är att lyfta fram texternas estetiska karaktär.

Theodor W. Adorno ser intentionen som ett 
moment i den konstnärliga processen. Hos Pe-
ter Szondi står den reflekterande filologiska kun-
skapen mera i fokus än den slutgiltiga tolkningen. 
Nyckeln behövs, men låset måste bestå. Texten får 
således inte bli en rebus. Sjösvärd reflekterar över 
tystnadens estetiska verkan hos Paul Celan och 
kommer fram till att Adorno ”formulerar en det 
outläsligas poetik” (33).

Så följer reflexioner över språkskepsis hos Kyrk-
lund och iakttagelser i Kyrklundforskningen. 
Tecken och representation tycks vara åtskilda. I 
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Mästaren Ma blir Mästarens själsliv en gåta att be-
undra. Läsarens uppgift blir inte bara att fylla ut 
tomrum, utan han/hon tycks behöva stanna vid 
förståelsen av Kyrklunds text ”som en stämma i 
dialog med traditionens stämmor” (36).

Sjösvärds nästa steg är att fokusera myten. Här 
citeras Pindaros (522/18–436/28) berömda ord 
om ”onar skias” och en text kallad ”Hilsen”, det vill 
säga förordet till den danska utgåvan av Medea från 
Mbongo (1970) citeras. Enligt denna är myterna 
kollektiva drömmar. Här exemplifieras med Da-
naëmyten i novellen ”Katten”, varefter följer en dis-
kussion av mytens bestämningar (39). Euhemeris-
tisk och antropologisk mytforskning (Cornford, 
Harrison, Frazer) diskuteras. Också Max Webers 
begrepp ”Entzauberung der Welt” förs in i reso-
nemanget liksom texter av Rudolf Bultmann och 
Hjalmar Söderberg. Myten är handlingsbefräm-
jande hos Georges Sorel, Alfred Rosenberg och Al-
fred Baeumler. Därefter refereras Adorno/Hork-
heimers Dialektik der Aufklärung. Senare har bland 
andra Northrop Frye betonat det mytiska som 
strukturerande för vårt tänkande. I anslutning till 
Walter Burkert och Hans Blumenberg diskuteras 
mythos som tradering, liksom begreppet panhel-
lenisk myt (i anslutning till Gregory Nagy). Be-
greppen avmytologisering och antimyt presente-
ras. Sjösvärd menar att det finns en kontrast mel-
lan Danaëmyten och den miljö där den fiktiva per-
sonen Berit i Kyrklunds novell vistas. Sjösvärd an-
sluter sig därefter till Jonas Andersson som menat 
att myten hos Kyrklund är en berättelse med sam-
hällelig funktion, särskilt förknippad med Home-
ros. Därefter kommer Sjösvärd in på motsättningen 
mellan Västerlandet och Orienten och Kyrklunds 
sätt att ideologikritiskt ironisera över Västerlandets 
försök till dominans.

Så diskuteras några drag i den äldre grekiska geo-
grafin och konstruktionen av den andre med inspi-
ration från Franco Moretti och Edith Hall samt Ju-
rij Lotmans idéer om geografins symbolik. Distan-
seringen mot det barbariska sammanfaller med de-
mokratins framväxande; perserna ses som despoter. 
Den finlandssvenska borgerligheten i Kyrklunds 
omgivning såg ryssarna som barbarer – Emil Zilli-
acus och Örnulf Tigerstedt infogas tydligt i detta 
mönster. En analogi etableras därmed mellan det 
trojanska kriget och Finlands samtida kamp mot 
Sovjet. Ett imaginärt Grekland och ett kämpande 
Finland likställs.

I kapitel tre ”Grekiska tecken” behandlar Sjö-
svärd Ångvälten och Hermelinens död. Referen-

serna till det grekiska utgörs i dessa texter ofta av 
språkliga inskott. I fokus står några noveller: ”Pors-
linstornet”, en konstsaga som utspelas i Kappado-
kien, och ”Fred i Bulgarien” med en bakgrund hos 
Edward Gibbon. Här framhävs inte främst det an-
tika Grekland utan det bysantinska och en kort 
utblick mot Gunnar Ekelöf genomförs, icke minst 
vad gäller motivet blindhet, där Sjösvärd jämför 
med bländningen hos Ekelöf. En diskussion av det 
antika symbolonbegreppet förs. Ursprungligen av-
såg termen symbolon ett föremål brutet i två delar, 
exempelvis vid ingående av löfte eller förbund, där 
vardera parten fick en av bitarna. När bitarna se-
dan sammanfördes utgjorde de ett bevis på identi-
tet eller förbund. Syftet här är snarast att visa hur 
bitarna hos Kyrklund inte passar ihop.

I ”Hunden” refererar Kyrklund inledningsvis till 
hur korsriddarna byggde ett citadell på Kos. Sjö-
svärd jämför med Odysséen och aktualiserar det 
grekiska xenosbegreppet, vilket förutom ”främ-
ling” också kan avse ”gästvän”, ett grundläggande 
begrepp i den grekiska etiken. En flickas namn Mel-
pomene fungerar som tecken och förlänande av 
en metapoetisk dimension. Begreppet begära är 
centralt i diskussionen. Konsten sägs förmå väcka 
glädje och Sjösvärd framhäver spänningen mellan 
vad figurerna vet och vad berättaren avslöjar. Al-
legoriska och symboliska tecken skänker nya di-
mensioner åt ett banalt händelseförlopp. Här ci-
teras också Hesiodos. Hunden är dock, framhäver 
Sjösvärd, icke dödsrikets Kerberos; det råder hos 
Kyrklund en ständig diskrepans mellan tecken och 
betecknat. Vad gäller ”Barnet” markeras det köns-
överskridande och en kontrastiv jämförelse med 
Gorkijs Kappan sker. Därefter betonas det plöts-
liga införandet av Teiresias i en passus, dessutom 
skriven i den höga stilen, och Hesiodos tankar om 
Teiresias i den så kallade Melampodin anförs av av-
handlingsförfattaren. Hos Kyrklund undergrävs 
den grekiska litteraturens framhävande av klarsyn 
hos Teiresias och inslaget fungerar enligt Sjösvärd 
antimytiskt. Mytens språk bryter således in i en text 
med helt andra motsättningar.

I kapitel fyra ”Cypressens dubbla skugga” analy-
seras två noveller ur Den överdrivne älskaren, näm-
ligen ”Frygana” och ”Till mitt försvar” samt rese-
skildringen (med reservation) Aigaion, där det mo-
derna Grekland står i fokus. Först reflekterar emel-
lertid Sjösvärd över temat överdriften och det gre-
kiska metron, måttan. I ”Frygana” är motivet tidens 
gång; ”vågornas repetitiva rörelse” (94) präglar tex-
ten både formellt och innehållsligt. Fryganavege-
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tationen har en symbolisk funktion, underförstått 
som sinnebild för grekerna i kampen mot tyska 
trupper. Novellen präglas av berättarteknisk av-
vikelse med byte av pronomen och citat av Väl-
signelsen – emellertid intas Guds plats i texten av 
tomrummet. En dragning till smärta noteras lika-
ledes. Moderna och ålderdomliga värderingskom-
plex kännetecknar ”Till mitt försvar” och vädret 
och vattnet äger en symbolik, fördjupad genom 
tanken att floden Ilissos var son till gudarna Posei-
don och Demeter. Sjösvärd fäster särskilt blicken 
vid impressionistiska miljöbeskrivningar. Vad gäl-
ler Aigaion kan en tidpunkt fixeras: texten hör sam-
man med Cyperndemonstrationerna i maj 1956 och 
gestaltar ”ett subjekts iakttagelser här och nu” (103) 
och observationen som sådan tematiseras.

Odysséreminiscenserna fungerar i Kyrklundtex-
ten på ett annat sätt än hos Joyce, nämligen som 
en beskrivning av det som redan skildrats på annat 
sätt av berättaren (104). Texten dröjer vid medel-
havsklimatet och ger, som Sjösvärd noterar, en tyd-
lig referens till Herodotos. Den ger intryck av pa-
limpsest. En enögd gubbe betraktas som en refe-
rens till Polyphemos – och därmed fokuseras tex-
tens potential att betyda oavsett författaren. Kyrk-
lund uppehåller sig vid en mängd fenomen såsom 
religionen, ineffektiviteten, de dödas röster (his-
toriens och mytologins närvaro), det förgångnas 
slumpartade uppträdande och de historiska brot-
ten (islam, ortodox kyrka) i den grekiska historien. 
Flickan som heter Ismeni för tankarna till Gull-
bergs Sofokles och järnvägsstationen ställs i kon-
trast mot sfinxen. Även här återfinner vi ett Alkai-
oscitat, strax efter en betraktelse över cikadan, och 
till sist lyfts den knidiska Afrodite och Kyrklunds 
citat av ett Sapfofragment fram.

Kapitel fem ”Gudinnans öga” behandlar Platan-
hårsdialog på en ö i Aigaion, ett drama från 1961 
mellan personerna G(yges), K(andaules) och A, I 
Bröllopet (1955) gör Kyrklund en referens till väx-
ten tibast, Daphne ezereum, och därmed aktuali-
seras hela Daphnemyten. I Platanhårsdialog på en 
ö i Aigaion förs dialogen i nutid, men en referens 
görs åter till Herodotos. Sjösvärd noterar det me-
lodiskt mediterande i texten och gör en utredning 
av flera av gudinnan Artemis mytologiska funk-
tioner samt av forntida drottningar vid namn Ar-
temisia. Karaktären G söker förmedla mellan det 
förflutna och nuet, det förflutnas våldsamhet och 
nuets bedrägliga lugn.

Kapitel sex ”I vallmons månad” handlar om Po-
lyfem förvandlad. Vad gäller miljön i denna märk-

liga text, på titelbladet kallad roman, hänvisar Sjö-
svärd till Florins och Widhes forskningar. Han 
analyserar sedan de fem första styckena (av roma-
nens femton) utifrån aspekterna språket, kroppen 
och det poetiska, går in på ask-i-ask-strukturen i 
stycke fem och söker tids- och rumsbestämma öv-
riga avsnitt.

Avhandlingsförfattaren utreder bland annat 
växten myntas användning och konnotationer och 
närläser sedan textens gnomiska inledning ”Alla 
ord, när handling fattas, äro dåraktiga och tomma” 
(124). Cyklopen, som talar i texten, redogör retro-
spektivt för händelser som bortrövandet av nymfen 
Galateia. Språket visar på ordens och handlingens 
absurditet och Sjösvärd uppehåller sig vid språklig 
lek med olika slags seende. En blomma, den röda 
vallmon, sägs fungera som en nyckel. Den leder av-
handlingsförfattaren in på hyacintmyten i Ovidii 
Metamorfoser och vidare till Italo Calvino och en 
forskarkollega, Marie Louise von Glinski. Sjösvärd 
visar också hur Polyphemos först liknar en del av 
klippan och sedan uppgår i den.

Därefter fokuseras lidandet i de passager som 
handlar om Lykiagestalten och hennes hållning att 
lidande inte kan förstås eller beskrivas, utan blott 
de omständigheter under vilka lidandet kan upp-
komma. Widhe har framhållit hur Lykias tänkande 
utvecklas till en fenomenologi. Sjösvärd går vidare 
än tidigare Kyrklundforskare genom att lyfta in 
Derridas diskussion av pneumabegreppet i sam-
manhanget. Lykia, uppfylld av pneuma, skriver inte 
och betraktaren skriver på grund av textduets då-
liga minne. Derrida formulerar följande om Hus-
serl i La voix et le phénomène: ”Skriften är en kropp 
som bara är uttrycksfull om man samtidigt uttalar 
det verbala uttryck som animerar den” (137). Där-
efter följer en översikt över namnsymbolik och Sjö-
svärd visar hur Egeiska havet täcks in genom nam-
nens geografiska referens och en cirkel bildas på 
kartan. Han fäster även här stor vikt vid textens 
palimpsestartade karaktär och skilda koder i tex-
ten och visar hur dess författare växlar mellan inti-
mitet och abstraktion. Om det du som texten rik-
tas till nu är en död, så visar texten på själens sam-
tal med sig själv.

Kapitel sju ”Gryningen” ägnas Medea från 
Mbongo (1965). Här bygger Sjösvärd vidare på ana-
lyser av Widhe och Vasilis Papageorgiou samt vid 
diskussionen av ljuset Sara Ahmed. Han gör en skiss 
över scenen och visar hur dörren på scenen fungerar 
som en symbolisk passage och utreder körens funk-
tion. Skillnaden mellan blick och ord observeras.
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Korinth ställs i dramat mot Mbongo. Mbongo 
motsvarar Antikens Kolchis och lokaliseras hos 
Kyrklund till Kongo och lingalaspråket. Medeas 
härkomst och förhållande till hennes farfar solen 
utreds. Medea står för det mörka och chthoniska 
(underjordiska) och Sjösvärd relaterar till Renate 
Schlesiers forskningar, men finner också paradoxer, 
såsom oväntad idealism hos Medea eller att Jason 
behärskas av ett irrationellt begär.

Redan Euripides Medeadrama är en palimpsest, 
eftersom barnamordet inte funnits med från början 
i myterna. Jasons fördömande av Medea relateras av 
Sjösvärd till Adorno och Horkheimer. Strålglansen 
vinns i dramat till priset av sanningen och Jasons 
annullering av äktenskapet sätts in i detta möns-
ter. Genom ett telefonsamtal träder den svenska 
nutiden in i dramat. Den gest med vilken Korinth 
upprättar modernitet är själv primitiv, det vill säga 
byggd på en syndabockspraktik. Utdrivandet av 
det chthoniska (Medea) utgör för Sjösvärd ett slags 
katharsis. Genom en metamorfos blir Medea en 
minoisk ormgudinna. Medea och Jason förstenas, 
precis som Polyphemos, och uppgår i klippan.

Kapitel åtta ”Deus ex machina” ägnas Gudar och 
människor. Här framträder de grekiska gudarna 
tydligt och Sjösvärd gör en grundlig intertextuell 
utredning. Gudarnas väsen är makt. Men i detta 
drama möter antika föreställningar moderna se-
kulärt kristna och naturvetenskapliga idéer. Van-
ligtvis betraktar Kyrklund gudarna ur människans 
perspektiv – här förhåller det sig tvärtom. Gudarna 
kan, enligt Apollons replik i dramat, aldrig sätta sig 
in i hur det är att vara människa, men de erkänner 
i alla fall att det är synd om oss.

I Kapitel nio ”Minotauros” granskar Sjösvärd 
Den rätta känslan och 8 variationer. Han fokuse-
rar antimyten som ett återkommande mönster. Det 
handlar här om kortare texter som ingår i mon-
tage. Sjösvärd ser ett genomgripande tema i mot-
sättningen mellan idealism och pragmatism. Myten 
refereras i den form den fått hos Pseudo-Apollod-
oros och i lexikonet Der neue Pauly och jämförel-
ser görs med Vergilius och Propertius. Sjösvärd no-
terar att hos Kyrklund spelar tystnaden en särskild 
roll och han söker utreda vilken funktion den har 
i övergången mellan de fyra fragmenten, varav de 
tre första gestaltar motsättningen mellan det upp-
nåeliga och det ouppnåeliga. Genom att nämna en 
mytisk gestalt som icke existerar fysiskt skapas ironi. 
Till väsentliga delar bygger sedan berättelsen på my-
ten om Ikaros och Sjösvärd kan inringa en konflikt 
mellan en avmytologiserande instans och en mytisk.

Kapitel tio ”Förblindelser: Elpënor” avslutar 
räckan av textanalyser. Florin har menat att Elpë-
nor är ”en konsekvent anti-idealistisk motskrift” till 
Odysséen (218). Här aktualiseras åter Kyrklunds 
”Tal till grekvänner”. Kapitlen i Elpënor har gre-
kiska bokstäver som rubriker. De sex första och tre 
sista är skrivna på elegiska distika. En kommentar 
handlar om metrik (men även om Stiernhielm och 
Runeberg), en annan diskuterar cykloper på vas-
måleri. Prosadelen i Kyrklunds bok återger delvis 
handlingen i Odysséen och Odysseus kallas För-
sten. Hans närvaro förstärks genom namnlösheten. 
Elpënor längtar hem till systrarna och den hustru 
läsaren vet att han ej kommer att få.

Förhållandet mellan det sagda och det osagda, 
det vill säga språkets bedräglighet, lyfts fram av Sjö-
svärd. Hos Kyrklund rör förvandlingen till svin inte 
kroppen, utan själen. Ett illusionsbrott sker när El-
pënor anklagar den faktiska texten: ”Ett har jag 
dock förstått, nämligen att jag är död. / Mycket om 
detta talte jag ej, ty jag talade aldrig” (227). Kyrk-
lund går alltså mycket långt i språkkritiken: att ge 
röst åt den som inte kan tala är förkastligt. Ordva-
let ”Fader vår” skapar en länk mellan den grekiska 
världen och den kristna.

I kapitel elva ”Slutdiskussion. Vad är då det gre-
kiska?” summerar Sjösvärd. Det grekiska spelar i 
början en undanskymd roll hos Kyrklund, men vi 
finner ett intresse för skrift och en längtan att över-
skrida verkligheten genom det mytiska samt ett be-
tonande av våld och begär. I Polyfem förvandlad kan 
vi iaktta en ny version av den grekiska myten. Från 
1960-talet syns en vilja hos Kyrklund att ge röst åt 
dem som tystats – Medea, Minotauros, Polyfemos, 
Elpënor – men detta leder blott till paradoxer. Po-
lyfem förvandlad belyser subjektets utplåning i ett 
reducerat landskap. Gestaltning av det moderna 
samhällets pseudofördrivning av det mytiska fin-
ner vi Medea från Mbongo och fullödig gestaltning 
av gudagestalter i Gudar och människor. I Elpënor 
undergrävs tydligast den idealistiska förkunnelsens 
paradigm.

Thomas Sjösvärds doktorsavhandling En him-
mel av sten. Willy Kyrklund och det grekiska är, som 
framgått, teoretiskt mångsidig och rik på perspek-
tiv. I stället för att följa Kyrklund filosofiskt i spåren 
har avhandlingsförfattaren valt att belysa författar-
skapet med de mest fruktbara av vår samtids teorier, 
särskilt inom de ideologikritiska, hermeneutiska 
och dekonstruktiva traditionerna. Invändningarna 
i det följande bör betraktas i detta perspektiv.

Vad gäller formalian måste det tyvärr sägas att 
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många namn saknas i personregistret och att vissa 
fel förekommer: exempelvis levde Johan Ludvig 
Runeberg 1804–1877 och Peter Szondi 1929–1971. 
Ett sakfel kan noteras på sidan 166: Den europeiska 
exploateringen av Kongo är absolut inte okänd nu-
mera – utan till och med nämnd av stadsguiderna i 
Bryssel. Leopold II betecknas faktiskt som ”a very 
bad king”, medan Baudouin I kallas ”a good king”. 
Men detta är trots allt detaljer.

Det finns många skäl att vara nöjd med Sjö svärds 
definition av det grekiska. De antika författarska-
pen står givetvis i fokus, men Sjösvärd utlovar också 
en betraktelse över det moderna Greklands histo-
ria. Landet präglades under Kyrklunds aktiva tid 
som bekant av italiensk, tysk och bulgarisk ock-
upation, Marshallhjälp, Englands och USA:s in-
fluens, inbördeskriget på 1940-talet, kommunis-
terna, konflikter mellan ministrar, såsom Karaman-
lis och Papandreou (vilka senare bildar dynastier), 
och kungahuset, det vill säga kungarna Georg II, 
Paul och småningom Konstantin II samt senare 
militärkuppen 1967och juntans maktövertagande.

Kyrklund tar naturligtvis avstånd från juntan 
– explicit i det danska förordet till Medea från 
Mbongo. Men varför gör han inte mera av politi-
ken? Saken är den att han faktiskt gör mera av po-
litiken än vad som framgår hos Sjösvärd, men på 
sitt speciella sätt, nämligen via den raffinerade este-
tiken. På sidan 106 i avhandlingen diskuteras den 
tyske soldaten i Aigaion. Det är korrekt att han är 
en ”detalj från det förflutna”, men han är också en 
diskret referens till den ovan nämnda tyska ocku-
pationen. De hemkomna amerikanerna får repre-
sentera förbindelserna med USA på 1950-talet 
(215). En liknande funktion har tuggummit. Man-
nen som skriver till drottningen i syfte att bota sin 
dövstumma dotter ger en bild av drottning Fredri-
kas mycket omfattande välgörenhetsarbete, skild-
rat i hennes antikommunistiskt präglade memoa-
rer A Measure of Understanding (1971). Fikonkak-
tusens frukter med taggar har också en teckenfunk-
tion. Vitlök och anisbrännvin (231) står för den 
grekiska nationalkaraktären, liksom mycket annat 
kärvt. Gummans get som vägrar gå ombord på far-
tyget är otvivelaktigt en grekisk get. Främst note-
rar läsaren naturligtvis frygana som inte bara är en 
form av grekisk macchia, utan metaforiskt står för 
det grekiska folket.

Och varför Grekland? Greklands flagga är blå 
och vit liksom den finska. Det går att se en projek-
tion om man så vill. Kärvhet och fattigdom ingår i 
båda nationernas självbild. De nationella festerna 

nämns, men blott flyktigt. Avhandlingsförfattarens 
tankar om landskapet som palimpsest kunde lika-
ledes ha utvecklats. Kort sagt: man saknar ofta den 
utlovade kontexten.

Mången torde invända att delar av den rika teori-
översikten i kapitel två aldrig aktiveras i analyserna, 
men den sporrar naturligtvis Kyrklundläsaren att 
själv tänka vidare. Trots rikedomen på teori finns 
ibland punkter där avhandlingsförfattaren kunde 
gått längre. Detta gäller exempelvis allegoribegrep-
pet. På sidan 34 skriver Sjösvärd: ”I min avhandling 
skiljer jag på symbol och allegoriska tecken”. Det 
hade varit fruktbart att här hänvisa till Bengt Algot 
Sørensens grundliga begreppsdiskussion i Symbol 
und Symbolismus in den ästhetischen Theorien des 
18. Jahrhunderts und der deutschen Romantik från 
1963 – det är dock bra att Sjösvärd tar upp Malm 
och Benjamin. Allvarligare är att allegoribegrep-
pet inte problematiseras. Det är en milsvid skill-
nad mellan Dalins allegori Sagan om hästen och 
Paul de Mans allegoribegrepp och användningen 
av det i exempelvis hans Yeatsanalys. Också här spe-
lar politiken in: Alkaios tvingades tala i bilder på 
grund av förhållandena på Lesbos, vilka ledde till 
att han landsförvisades till Egypten – Kyrklund 
tvingades inte.

En mer utförlig diskussion av författarintentio-
nen hade varit önskvärd. Det räcker inte med att 
hävda att den bryts gentemot ”andra moment” (35). 
Var finner vi den? Skall vi fråga efter den? Jag har 
i flera sammanhang kritiserat Anna Maria Lenn-
grenforskare som fördjupat sig i frågan om ”Till 
min kära dotter, om jag hade någon” är ironiskt me-
nad eller inte. Det viktiga för oss är ju inte längre 
vad fru Lenngren tyckte och trodde, utan det fak-
tum att hon skapat en dikt, intrikat i dess dubbel-
tydighet. Det förhåller sig med säkerhet på ett lik-
nande sätt med Willy Kyrklund.

Kyrklunds ironier är besvärliga, eftersom vi ald-
rig kan vara säkra på var de finns. Låt mig ge ett 
motexempel från fyrtiotalistgenerationen. Elsa 
Graves ”Svinborstnatt” är grotesk och ironisk; hen-
nes ”Pietà” är det definitivt inte. Men hos Kyrk-
lund? Här kan ”O min längtan” låta högstämt – 
men strax innan står det ”O vägglus”! I Tvåsam 
står det ”O dröm”, men strax får man veta att det är 
en småkaka som avses. Hur skall man förhålla sig?

Diskussionen av mytbegreppet kunde ha sli-
pats av. Att Sjösvärd åberopar Adorno och Hork-
heimer är fruktbart, eftersom deras verk Dialektik 
der Aufklärung (1947) tjänade som ideologikritik 
och faktiskt blev en generationsbibel tjugo år efter 
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bokens tillkomst. Likaså är Max Weber intressant. 
Men Alfred Baeumler, som satt tre år i fängelse efter 
kriget och aldrig återgick till universitetet? Eller 
Alfred Rosenberg som avrättades 1946? Dessa re-
presenterar med sitt mycket självsäkra tänkande 
ju snarast motsatsen till Kyrklund. Däremot sak-
nar jag begreppet mythopoiesis – att skapa myter 
– som Harold Bloom använt exempelvis i Shelley’s 
Mythmaking (1959).

Som jag läst Sjösvärds avhandling tycks han 
mena att Kyrklunds antimyter och avmytologi-
sering ändå skapar en mytisk rest. Jag vill nog gå 
längre här. Förvisso avvisar Kyrklund Emil Zilli-
acus och de idealistiska traditionernas syn på my-
ter, men är inte hans Elpënor, exempelvis, ändå en 
myt enligt definitionerna, om än med andra för-
tecken? Icke heller idealisterna var ju hellener i den 
meningen att de uppsökte oraklet i Delfi.

Vid ett tillfälle tvekar jag om mest adekvat myt 
valts. På sidan 126 i kommentaren av Polyfem för-
vandlad heter det: ”Vallmo blommar ur hans sida, 
den röda vallmon, vars kronblad är så lätta som 
ord i strukturen och så tunga som blod i färgen. 
Men detta är naturligtvis bara en liknelse.” (9, Kyrk-
lund). Vallmon återkommer vid flera tillfällen i för-
fattarskapet. Det hade varit på sin plats att nämna 
att vallmoblomman behäftas med en Demetersym-
bolik, att den användes vid de eleusinska mysteri-
erna samt att den står för jord, sömn och död (jäm-
för också opievallmo). Helt ovidkommande är det 
kanske inte att vallmon efter striderna vid Verdun 
under första världskriget kommit att stå för död 
på slagfältet i brittisk tradition. I stället väljer Sjö-
svärd att gå över till hyacinten, Hyakinthosmyten, 
hyacintsymbolik och paralleller med Ovidius. För-
visso kan även hyacinten vara en röd blomma med 
ordet aiai på kronbladen, men dock en annan röd 
blomma. Att en lilja ändrar färg över en natt och 
blir blodröd är heller inte botaniskt ovanligt, jäm-
för alpens ros – eller för att gå från blomma till 
frukt, mullbärsfikonträdets bär hos Ovidius.

En annan myt (eller text) att ta fasta på vore He-
kateavsnittet i Euripides Medea. Sjösvärd refererar 
utförligt till Solen, Medeas farfar. Det hade stärkt 
resonemanget på sida 169 om han också nämnt att 
Euripides Medea explicit i sin besvärjelse hävdar 
att Hekate, ”nattens bleka mångudinna”, beskyd-
dar henne; i många Medeadramer framställs He-
kate som Medeas moder. Hekate blev som bekant 
förknippad med underjorden, men behöll sina ur-
sprungliga förbindelser till månen och dess ma-
giska krafter. I konsten framställs Hekate ibland 

som en skräckfigur med tre huvuden: ett hundhu-
vud, ett ormhuvud och ett hästhuvud. Hon betjä-
nas av två ylande spökhundar. Vid nymåne hem-
söker hon vägskäl där tre vägar möts, och varje hu-
vud ses då dragas åt var sitt håll. Kopplingen Medea 
– Hekate förefaller mig således adekvat. På sidan 
163 kunde avhandlingsförfattaren ha nämnt att 
Glauke ofta kallas Kreusa i traditionen. En utblick 
mot andra Medeadramer kunde likaledes ha va-
rit givande. Kyrklunds tanke att se Medea fram-
för allt som en främmande återfanns exempelvis i 
Hans Neuenfels tolkningar av Grillparzers Medea 
i Wien och Johann Simon Mayrs opera Medea in 
Corinto i München.

Ibland görs komparationsförsök, exempelvis 
med Pindaros, men projekt parallella med Kyrk-
lunds går Sjösvärd dessvärre inte närmare in på. 
Gunnar Ekelöf nämns visserligen, men det hade 
varit möjligt att gå betydligt djupare in på likhe-
ter och skillnader. Friedrich Hölderlin vände sig 
till det grekiska för att hämta kraft vad gällde den 
egna viljan till profetisk, poetisk och politisk för-
ändring. Hölderlin synes mig vara en mer lämplig 
författare än Zilliacus att jämföra Kyrklund med; 
för Hölderlin var det nämligen fråga om att göra 
en viss typ av grekiskt tänkande till levande kraft 
inom oss. Uppenbart är också att Kyrklund har sin 
egen grekiska kanon: Homeros är naturligtvis själv-
klar, liksom Hesiodos. Men varför vänder han sig 
till Herodotos och inte Thukydides? Varför Alka-
ios? Varför Pindaros? Varför icke fler referenser till 
Aiskhylos och Sofokles? Etc.

Sjösvärds tanke att det persiska och indiska 
skulle kunna behandlas på analogt sätt som det 
grekiska synes mig väl optimistisk. Kyrklund ut-
sattes ju inte för samma idealiserande bild vad gäl-
ler dessa traditioner som av det grekiska i sin ung-
dom. Kyrklunds uppfattning av det grekiska är som 
vi har sett ett starkt upproriskt inslag.

Som snart sagt alla författare är Kyrklund uppta-
gen av Döden. I Aigaion finner vi ett avsnitt om hur 
fattiga greker blir uppgrävda och benen lagda i på-
sar (för övrigt med sanningen överensstämmande). 
I brevväxlingen med Olle Holmberg – som jag nog 
tycker att Sjösvärd kunde ha utnyttjat – citerar han 
Nikos Kazantzakis gravskrift: ”Jag hoppas intet. Jag 
fruktar intet. Jag är fri” (Inom parentes sagt kla-
gar Kyrklund för Holmberg över att Kazantzakis 
icke fick Nobelpriset) – alltså kan vi förutsätta så-
väl beundran av Kazantzakis verk som upptagen-
het av döden.

Tolkning av enskilda texter kan alltid diskute-
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ras. I slutet av ”Prognos.Negativ”, första novellen 
i Ångvälten (1948), finner berättaren en lapp i en 
död kvinnas handväska där det står ”heureka!”. I 
mitt tycke är detta ett tecken på hur det antika re-
dan hos den unge Kyrklund helt oväntat bryter in i 
vardagsskildringen och ger den en obalans och för-
djupar dess gåta (68). De hävdas vidare att lokali-
seringen av en skildring till ett förflutet Kappado-
kien i ”Porslinstornet” är arbiträr; tvärtom tror jag 
att just markeringen av en plats är symptom på en 
vilja att undgå vaghet (71).

I dramat Gudar och människor framträder gu-
darna fysiskt på scenen – i 1977 års iscensättning 
tolkade av Ulf Johansson, Irma Christenson, Sol-
veig Ternström med flera. Uppenbart gick Gunnel 
Lindbloms regitanke och Lennart Mörcks dekor i 
slutakten isär. Regin byggde på en i huvudsak psy-
kologisk-realistisk teatersyn, där ju det symboliska 
enligt regissören också kan få vara med. Men gen-
ren kan diskuteras; mig tycks såväl Offenbachs ko-
miska operor som det uppsaliensiska studentspexet 
skymta i bakgrunden.

Intressant vore att fördjupa analysen av vissa 
verk, särskilt Polyfem förvandlad och Elpënor; det 
förstnämnda verket hålls nämligen samman dels av 
språket, dels av metonymiska relationer och teman, 
som exempelvis sveket och lidandet.

Sjösvärd har beklagligt nog valt att bortse från 
annat textmaterial än det tryckta, exempelvis 
manuskript och brev. Kyrklunds litterära kvarlå-
tenskap befinner sig fortfarande hos familjen, men 
är enligt tidigare forskare tillgänglig för forskning. 
Materialet kunde sannolikt ha betydligt fördjupat 
Sjösvärd framställning.

De invändningar som kan riktas mot Thomas 
Sjösvärds doktorsavhandling är, som ovan nämnts, 
i de flesta fall av marginell natur och rör önskemål 
om komplettering av en redan överrik och fascine-
rande text. Avhandlingen utmärks framför allt av 
lyhördhet och stark känsla för subtiliteterna och 
komplikationerna i Willy Kyrklunds texter.

Roland Lysell


