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jag betvivlar att någon på ett tillfredsställande sätt skulle kunna lösa den. Det räcker 
här inte att rada upp en serie namn på författare och idéströmmar med vilka han 
kommit i beröring, utan man måste ta med hela häxbrygden. Och dess namn är 
Legion» (SAH c 1958, s. 24). Det är med glädje man konstaterar, att Enar Bergman 
i sin avhandling redan i så stor utsträckning kommit Ekelöfs profetia på skam.

Bertil Romberg

DONALD D avie: Ezra Pound. Poet as sculptor. Oxford University Press. New York 
1964.

L. S. D em bo : The Confucian Odes of Ezra Pound. A  Critical Appraisal. University 
of California Press. Berkely and Los Angeles 1963.

K. L. GOODWIN: The influence of Ezra Pound. Oxford University Press. London, 
New York, Toronto 1966.

De tre böcker om Ezra Pound som här skall behandlas kan sägas illustrera tre olika 
sätt att närma sig föremålet. Den första får stå för den sedvanliga poundintroduktionen, 
med alla dess faror och förtjänster. Den största faran har visat sig vara att porträttören 
kommer att tala så till den grad med Pounds tunga, att introduktionen till hans konst 
blir mindre förståelig än det den skall förklara. Den största förtjänsten är i allmänhet, 
att den översiktliga presentationen kan ge nycklar till olika specialstudier och att den 
ibland kan vara en förutsättning för att man ska kunna gå in i någon mer specialiserad 
studie. Den andra presenterar och uppehåller sig vid ett enda speciellt problem: det är 
en litteraturkritisk och värderande behandling av ett begränsat stoff med målsättning 
att göra ett litterärt dokument åtkomligt eller berika läsningen av det, men knappast 
skriven med avsikt att fastställa litteraturhistoriska vetbarheter. Den tredje studien är 
väl den enda som kan kallas litteraturvetenskaplig: den söker fastställa de influenser 
Pound haft på sin samtid, men diskuterar också på ett stimulerande sätt de betingelser 
på vilka sådana influenser kan fastställas eller gissas. En sådan studie handlar föga om 
litteratur, men i hög grad om villkoren för litteraturforskning och om de villkor på vilka 
litteratur och litterära konventioner och innovationer lever vidare. I det följande vill 
jag diskutera dessa tre studier med hänsyn till deras stigande grad av litteraturvetenskap
lighet —  vilket inte alltid, men i mitt tycke i detta fall, anger det värde de kan ha 
för den litteraturintresserade.

Donald Davies studie över Ezra Pound har titeln Ezra Pound, Poet as Sculptor. Den 
utgör, med ett undantag, en rent kronologisk framställning. Verk och författare presen
teras och vi får en ganska klar bild av ett historiskt förlopp och en rimlig presentation 
av en diktargärning. Vad Davie själv åstadkommit och vad han återger av tidigare forsk
ning eller essäistik är sammansmält till ett; det »nya» i hans framställning är svårt 
att lyfta fram. Två viktiga aspekter bör emellertid tillskrivas författaren. Den ena är 
hans grepp att i sin presentation ta fasta i lika hög grad på de översättningar som Pound 
gjort som på författarens egen poesi. Den andra är angiven med bokens undertitel —  
vilken dock inte får sin förklaring förrän framställningen nått ganska långt och som 
ibland pressas: tanken att för Pound kontakten med skulptur och ett antal skulptörer 
betytt väl så mycket för hans poetik och poetiska teknik som hans beläsenhet.

Undantaget från den kronologiska framställningen är introduktionen till boken. Davie 
presenterar här den volym tolkningar som Pound utgav 1955, vid 69 års ålder: The 
Classic Anthology Defined by Confucius. Han menar att dessa tolkningar sammanfattar 
Pound i kompaktare och tillgängligare form än någon annan enstaka volym. Det är så 
sant som det är sagt. Med presentationen av tolkningsvolymen vill Davie visa på dels 
fundamentala tankegångar i Pounds estetik och etik, dels hans sätt att förhålla sig till 
traditionen, och dessutom den poetiska teknik som Pound representerar eller utformat.

Ett viktigt inslag i Pounds poesi och estetik är hans många referenser till kulturellt 
arv. Davie framhåller att Pound redan från första början var en »scholar». I sina första 
föreläsningar om Developments of Literature in Southern Europé och om Medieval 
Literature, hållna så tidigt som 1908-1910, visar sig Pound ingalunda vara en charlatan,
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utan djupt kunnig på de områden han vill belysa. Jag tror det är viktigt att hålla 
denna upplysning i minnet. Pound har ju oftare misstänkts för att bluffa, eller snobba 
med sin lärdom. Inte minst Cantos har gett upphov till sådana misstankar. Både Davie 
och Dembo (vars studie diskuteras nedan) visar oss Pound som en djupt kunnig, eller 
kunskapsrik människa. All denna kunskap spelar en viktig roll i Pounds verksamhet 
både som översättare och som poet. Ibland sammansmälter dessa båda funktioner: 
sålunda är Homage to Sextus Propertius inte alls någon översättning, ehuru den gör 
intryck av att vara det; man frestas nästan säga att den uppträder som den vore det, 
för att därigenom anknyta den till titeln på den samling där den står: Personae. Till 
synes är denna dikt så späckad med lärdom att den verkar oforcerbar för en mindre 
kunnig än Pound. Davie visar emellertid övertygande att texten är väl så åtkomlig 
för en ordinär läsare. I själva verket gör man den reflexionen, att diktens prägel av 
översättning snarast stått i vägen för en omedelbar läsning av den. Davies presentation 
av denna dikt tillhör höjdpunkterna i hans framställning.

Med genomgången av Homage to Sextus Propertius och Hugh Selwyn Mauberley 
belyser Davie således Pounds insatser som poet och tolkare, som scholar och konversatör. 
Han gör detta på ett sätt som inte är enastående eller nytt annat än genom den klarhet 
och brist på pretentioner med vilken studien utförs. Det andra genomgående greppet 
i Davies studie är ett försök att förena Pounds poetik med hans kunskap i skulpturens 
estetik och hans kontakter med verksamma skulptörer. I samband med att Pound publi
cerade sina manifest i tidskriften Blast, hade han kommit i kontakt med skulptörerna 
Epstein och Gaudier-Brzska. Davie finner de intressantaste aspekterna på Pounds egen 
poetik och poesi i hans bok om den sistnämnde av de två. Det är alldeles riktigt. Ingen 
som läst detta dokument kan egentligen förvånas eller förvirras vid mötet med Pounds 
egen konst. Det är i förening med skulptörens resonemang kring det påtagliga, det 
konkreta och hårda som Pound vidareutvecklar sina imagistiska teorier. Orden ser 
Pound som det hårda material vilket poeten skär och hugger i —  ordet cut är liksom 
hard högfrekventa i hans manifest. Davie tar fasta på detta. Han visar, hur Pounds 
användning av cut rymmer en beundran för den huggna stenens form och den form
strävan som ligger i skulptörens arbete med det hårda materialet. Men i denna beund
ran ligger också en förknippning av den estetiska formsträvan med någonting moraliskt 
och kulturellt positivt. Denna förknippning av moralisk och konstnärlig formvilja 
rymmer en speciell föreställning om vntu. Det är den dygd eller egenskap som gör att 
människor får någonting att ta form och komma till stånd. Statsmannen kan besitta den, 
om han får staten att formas fast och konsten att blomma i denna stat. Malatesta är 
i detta hänseende en centralgestalt bland de statsmän Pound hyllar. Han fick enligt Pound 
konst och moral att ta form och hans stat var funktionsduglig. I sin egen tid kunde 
Pound inte finna någon annan än Mussolini som motsvarade detta ideal. (Några av 
de politiska och estetitiska resonemang och föreställningar som ligger bakom denna 
poetiska politik [eller politiska poetik] förenar Pound med många i hans generation. 
En belysning av inslagen i denna kulturströmning ger Harrison i sin bok The Reactio- 
naries, 1967, vilken dock ligger utanför denna presentations ram.)

Greppet att ta fasta på vad som förenar Pounds poetiska estetik med skulptörens 
estetik leder ofta Davie att göra stora omvägar och alltför fria associationer. Ofta står 
dessa i vägen för framställningen. Någon gång kan de bli berikande, så som fallet är 
vid analysen av Malatestas betydelse som symbol eller riktpunkt i hans verk. Men Davies 
bok är främst en bok att hämta fakta och översikt ur. Den består utöver vad som 
redan sagts av relativt mycket information om bakgrunden till olika referenser i Cantos, 
ända fram till de senaste. Den är klarare och lättillgängligare och framför allt mer 
uptodate än Hugh Kenners The poetry of Ezra Pound (1951), som ändå trots all sin 
poundskhet är omistlig för den som vill närma sig föremålet.

Den bok som Davies stöder sig på i sin inledning, Dembos studie av Pounds tolk
ningar av Confucius Odenas bok, visar förmodligen på ett mer givande sätt att studera 
Pound och hans poesi än de stora översiktsverken kan ge. Studien har en undertitel, 
A Critical Appraisal —  en kritisk värdering, och är bådadera. Den är full av värde
ringar, både lätt åtkomliga sådana och andra som är mera svepande. Dess förtjänst är
1 6 - 6 7 4 3 1 4  Samlaren 1967
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emellertid, att den ser Pounds tolkningar som både poundsk poesi och som ett sätt att 
överföra Odenas bok till en västerländsk läsare. Han ställer alltså dessa oden i relation 
till Pounds politiska och poetiska teorier och supplerar därtill de fakta som ligger 
bakom den confucianska tankebyggnad som i sin tur givit dessa oden till resultat. 
Ehuru författaren kallar sin studie ett »essentially minor work», kan jag inte se annat 
än att beteckningen bara bör låtas stå för sidantalet. Boken är befriande tunn. För
fattaren tar fasta på de tankar om auktoritärt statsskick och en auktoritär statsbild 
som ligger bakom den tusenåriga tradition som odena stöder sig på. Han visar på hur 
många av tankarna i denna religiöst-politiska poesi har återklang hos Pound. Om 
ordningen störs i någon del i statsorganismen, tar andra delar skada. Med fel regent 
störs harmonien mellan man och hustru, soldat och härförare; konsten korrumperas lik
som rikets styrelse. Tankarna återkommer i flera av dessa oden.

Men den största vinsten med Dembos bok är att han renodlar de problem Pound mött 
vid tolkningen av Odena och visar hur dessa problem färgat hans poetiska teknik. 
Pound skulle alltså göra dessa traditionstunga dikter åtkomliga för en västerländsk 
läsare. I sin bedömning av det mer eller mindre lyckade i företaget och de vägar 
Pound valt, kommer Dembo att belysa viktiga inslag i Pounds egen poetiska teknik: 
hans bruk av talspråk, ironi, masker (personae). I vissa fall kan Pound låta oss få ett in
tryck av en konkretion som bara för den kunnige är given i originalet genom att låta 
en person uttala det som i odet sagts opersonligt. Men Dembo visar också, att Pounds 
kunskaper i kinesiska och hans imagistiska teorier om det konkreta uttrycket ibland 
får honom att tolka mer ordagrant är texten tillåter: han finner konkreta element i 
kinesiska tecken, vilka sedan länge lämnat sin konkreta innebörd bakom sig. På sätt 
och vis säger Dembo, är odena ingenting annat än ett försök att realisera de teser som 
ligger bakom Cantos och att visa hur dessa teser är tidlösa. Vare hur som helst —  
hans bok är värdefull i det den riktar vår uppmärksamhet på ett viktigt dokument, 
Odenas bok, att den visar på Pounds storhet och begränsning som tolkare, att den ger 
hans poetik och etik i blixtbelysning och att den visar en väg att bättre komma Cantos 
inpå livet. Dembos framställning är klar, enkel och knapp. Han redovisar konkret och 
med belägg avvikelser och variationer i tolkningarna. Han värderar fritt kring vad han 
tycker är bra eller dåligt —  men ger oftast läsaren chans att tycka annorlunda, eftersom 
materialet redovisas. Både Dembos bok och Odenas bok i Pounds tolkning framstår 
genom den som omistliga dokument för Poundläsaren och viktiga dokument för den 
litterärt intresserade.

För den litteraturhistoriskt intresserade bjuder emellertid K. L. Goodwins bok The 
Influence of Ezra Pound måhända på större äventyr. Den är intressant dels genom de 
metodiska resonemang som där förs, dels genom de resultat som nås. Medan med säker
het inte Davie och förmodligen heller inte Dembo skulle passera ett litteraturhistoriskt 
seminarium speciellt helskinnade (även om de förmodligen inte skulle ansett att diskus
sionen rört väsentligheter) gäller om K. L. Goodwins bok att den säkert skulle bringa 
en hälsosam vetenskaplig diskussion åstad inom samma forum. Likväl är den mycket 
läsvärd och når aktningsvärda resultat.

Pound har sedan 1910-talet varit en central gestalt i europeisk litteraturdebatt: 
estetisk såväl som etisk. Skälen är välbekanta. Men hur stort har hans inflytande varit? 
Frågan blir än mer komplicerad, därför att Pound i kraft av sin personlighet kommit 
att spela en avgörande roll som litterär gängledare och introduktör av olika författare 
i olika kretsar. Han var en talangscout, outtröttlig i sin matchning av kandidater han 
kände starkt för, och en person som också besatt en stor generositet när det gällde att 
rent materiellt hjälpa vänner och kolleger. Goodwin har därför sökt gå fram på två 
från varandra skilda vägar när det gäller att följa Pound i spåren. Dels presenterar han 
(i del ett) Pounds intressen, skolbildningar och vänskaper rent kronologiskt. Dels ägnar 
han sig åt jämförande textanalyser: i del två av två stora poeter vilka kom i kontakt 
med Pound: Yeats och Eliot; i del tre studeras ett antal smärre poeter på likartat sätt 
som Eliot och Yeats.

I del ett kommer vi i kontakt med en person som präglas av entusiasm, generositet, 
och ett fint sinne för propaganda både för sig själv och andra. Goodwin kan visa, hur
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termer som bl. a. imagism kan föras tillbaka på Pound, om inte som den förste som 
myntade termen men väl den som gjorde den gångbar. Han visar också hur det in 
flytande Pound personen haft har växlat: före 1914 var han en person som observe
rades inom ganska begränsade kretsar i Londons avantgarde, kring 1920-talet var han 
ett namn i Paris dit han lockade Eliot och Joyce och där han förmodligen betytt mer 
för Hemingway än Gertrud Stein gjorde. Detta främst genom sin personliga närvaro. 
Men personen, propagandisten Pound får mindre inflytande, eller märks mindre ju 
mer han går upp i sitt eget arbete. Med Cantos kom han att personligen isolera sig, 
och kring 1927 var han nära nog bortglömd. Så kommer det andra världskriget nära. 
Pounds fascistiska intressen gör honom till en persona non grata och efter propaganda
talen i Roms radio en föraktad människa. Tillfångatagandet, fängelsetiden i Pisa och 
interneringen i Amerika är kända fakta. Enslingen som nu skriver sina Cantos är mera 
en författare än en människa. Hur Pound som person kommit att propagera eller 
genomdriva slagord och litterära skolor är naturligtvis svårbestämbart, så länge man 
talar om den personliga utstrålningen som medel. Han rättade i andra manus, han nagel
for som redaktör för tidskrifter ganska handgripligt andras manus. Men störst inflytande 
som person tycks han enligt Goodwin haft genom sitt glödande och outtömliga intresse 
för litteratur.

Det litterära inflytande poeten och kritikern Pound haft, så som det manifesterar sig 
1 andras verk kan närmare fastslås —  men samtidigt möter vi då speciella svårigheter. 
Jag vill exemplifiera med några av de metodiska problem som Goodwin ställer upp 
och då också belysa några av de resultat han kommer till.

N är det gäller både Yeats och Eliot visar Goodwin, hur de snarast kom att konfir- 
firemas i sina teorier än påverkas eller förnyas av Pound. I Yeats fall var detta kanske 
inte oväntat. Han var en äldre poet som lyssnade till en yngre. I Eliots fall är resultatet 
kanske mer förvånande.

N är Goodwin går igenom Yeats—Pounds förhållande sker det både genom dateringar 
och textkomparationer som många gånger visar, att även där Yeats säger sig stå i tack
samhetsskuld till Pound, mycket litet av detta kan synas i texterna, med något undantag. 
I Pound—Eliots fall blir förhållandena mer komplicerade. Det är ingen tvekan om att 
Pound var en av de första som upptäckte Eliots talang, och att han framgångsrikt propa
gerade för denne. Goodwin diskuterar författarparet dels som kritiker, dels som poeter.

Som poet hade Eliot redan från början en stil eller teknik som påminner om vad 
Pound kallade vorticism eller imagism. Tekniken är emellertid så vagt skisserad, att 
Eliot kunde nått fram till den alldeles på egen hand. Vad Pound kunde göra var att 
konfirmera, och Eliot kunde finna konfirmation. I själva verket kan man säga, att 
de poetiska tekniker som Pound ville lansera var mindre originella än de teorier han 
använde för att motivera och propagera för dem. Vad som kan fastslås, och det gör 
Goodwin mycket skickligt, är en sorts överensstämmelse i poetisk ton mellan Eliot och 
Pound. Och han kan faktiskt visa ganska tydligt, hur Eliot var så medveten om att 
han mer eller mindre mot sin vilja lockades att låna ton från Pound att hans ändringar 
i manus tyder på att han snarast ansträngde sig att undvika just den tonen. Och när det 
gäller The W aste Land, som Pound läst i korrektur och manus, och som ju ansetts 
starkt influerad av honom, kan Goodwin visa, att på inget ställe, inte ens i bruket av 
lågspråk, kan Eliot sägas göra något som Pound gjort för honom. Undantaget är bruket 
av citat. Goodwins framställning så långt, kan sannerligen sägas visa, att det är vanskligt 
att tala om påverkan och inflytande i älltför lösa termer, t. o. m. när författare läst 
varandras manus.

Medan det inflytande som kan skönjas mellan Pounds och Eliots poesi är begränsat, 
gäller ett annat förhållande mellan deras insatser som kritiker. Här är inflytande särskilt 
märkbart inom tre områden. För det första: Det allvar med vilket Pound predikade 
poetens uppgift, att poesien krävde kunnigt hantverkskap och poeten måste vara detta 
trogen, kom att helhjärtat accepteras av Eliot. För det andra: De teorier om poetens 
impersonality som Pound och Eliot båda gjort sig till tolkar för, har Pound som inspira
tör. Den tredje punkten, och den minst diskutabla, är Eliots föreställning om det 
objektiva korrelatet, vilken han tämligen direkt kunnat hämta från Pound. En fjärde
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punkt nämner Goodwin parentetiskt, nämligen den distinktion de båda författarna 
gör mellan imitation och inflytande. Man bör låta sig komma under inflytande av så 
många stora poeter som möjligt, men undvika att imitera dem. Hela detta avsnitt med 
komparationer och kausalitetsdikussioner genomför Goodwin mycket övertygande.

I det avslutande kapitlet om några smärre namn och Pound gör Goodwin en iaktta
gelse som skall återges här, medan de olika specifika konstaterandena lämnas den 
intresserade läsaren att själv söka. Han konstaterar, att de smärre men talangfulla 
poeterna, kom att efterlikna vissa stilistiska trick, viss imagistisk teknik, utelämnandet 
av artiklar etc. när de lärde av Pound. De mindre ytliga egenskaperna hos Pound, 
som hans teknik att använda talspråk, hans sätt att använda korta anekdoter för att 
illustrera synpunkter, var svårare att ta efter; och de är svårare att konstatera när stora 
poeter gör det.

Pounds namn har alltid betraktats som viktigt. Många har tagit hans inflytande för 
gott. Poeter har i klara verba uttryckt sin tacksamhet till honom. Likväl visar Goodwin, 
att mycket som dessa poeter tackat för, var deras eget gods. Det inflytande Pound haft, 
bestod snarare i att han konfirmerade vad poeterna själva gjort. Goodwin visar att en 
person vilken som människa »syns» och har utstrålning, lätt kan uppfattas också som 
litterärt inflytelsefull. Men man måste skilja det inflytande som består i allmän entu
siasm, eller vaga överensstämmelser från det som klart och exakt kan anges som likheter; 
och man måste klargöra när likheter är resultat av kontakt, påverkan eller bara råkar 
vara likheter. Hans bok är en välgörande fördomsfri genomgång av ett material där 
frågornas svar tidigare varit alltför givna. Den reser många varnande fingrar genom de 
resultat hans försiktighet leder till.

Manne Stenbeck

L ite ra tu r -R e v  o lu t io n  1 9 1 0 - 1 9 2 5 ,  Dokumente, Manifeste, Programme-, hrsg. von PAUL 
PÖRTNER. Hermann Luchterhand Verlag. Neuwied am R hein .. . ,
I, Z u r  A e s th e t ik  u n d  P o e tik , i 9 6 0 ,

II, Z u r  B e g r if fs b e s t im m u n g  der Ismen, 1961.
(Die Mainzer Reihe 13.)

PAUL RAABE: Die Zeitschriften und Sammlungen des literarischen Expressionismus. 
Repertorium der Zeitschriften, Jahrbücher, Anthologien, Sammelwerke, Schriftenreihen 
u n d  Almanache 1 9 1 0 - 1 9 2 1 .  J. B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung. Stuttgart 1964.

E xp re ss io n ism u s . Aufzeichnungen und Erinnerungen der Zeitgenossen, hrsg. von 
Paul Raabe. Walter Verlag. O lte n ...  1965.

Expressionismus. Der Kampf um eine literarische Bewegung, hrsg. von PAUL R a a b e , 
Deutscher Taschenbuch Verlag. München 1965. (Sonderreihe dtv 41.)

Åren kring och under första världskriget är i Tyskland en tid av enorm litterär vitali
tet, då otaliga tidskrifter startas och grupper bildas och då en rad nya författare av 
betydelse träder fram. Det finns ett påtagligt polycentriskt drag i denna aktivitet, där 
även de tyskspråkiga delarna av Österrike-Ungern spelar en betydelsefull roll. Förutom 
Berlin är bl. a. Prag, München, Leipzig och Dresden viktiga centra för diktargrupper 
och tidskrifter. En centralgestalt, som är betydelsefull både som teoretiker och diktare, 
såsom Zola inom naturalismen, saknas. Den hektiska följden av genomgripande politiska 
händelser —  första världskrigets utbrott, sammanbrottet och revolutionen —  förändrar 
ständigt ramen kring diktarnas verksamhet. Den starka decimering som sker genom 
kriget gör att det ledande skiktet inom den unga diktargenerationen mot slutet av tiota
let får en annan sammansättning än tidigare.

Redan 1 sin heterogenitet, vars bakgrund här något antytts, erbjuder den nyskapande 
unga dikten från tiden kring första världskriget svåra problem för den som önskar 
överblick. Ett oblitt öde har skapat flera. Hitlers kampanj mot »entartete Kunst» har gjort 
även tidskrifter och böcker som utkom i stora upplagor svåra att få tag i. Under


