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bardemang, osv. Hans bok väckte emellertid, då den utkom 1883, mer löje än för
färan. Ingen kunde ju tro på sådana fantasier!

Med The Time Machine (18951) inledde H. G. Wells en fas i sitt författarskap, där 
Darwins tes om strid mellan rivaliserande grupper samordnas med brittiska erfarenheter 
av kolonialkrig och med W ells’ fruktan för vad den tekniska utvecklingen kan inne
bära vid krigshot. Clarke finner The W ar of the Worlds vara den bästa av W ells’ 
»scientific romances»; den är »the perfect nineteenth-century myth of the imaginary 
war». Den mest profetiska berättelsen är emellertid The W orld Set Free, skriven 1913, 
i vilken ges en skildring av hur atomenergin skall komma att utnyttjas för att fram
ställa en bomb av fruktansvärda dimensioner. Man tog naturligtvis Wells lika lite på 
allvar som Conan Doyle, då denne förutsade det obegränsade ubåtskriget.

Efter första världskriget har synen på framtida krig förändrats radikalt, allteftersom 
de tekniska framstegen ökat. Atombombens användning innebar naturligtvis klimax 
härvidlag. Den verkliga fienden är inte längre en främmande makt, utan själva destruk
tiviteten hos de vapen som framställs. Man har nu fattat förstörelsemöjligheterna i hela 
deras omfattning: inga dubier finns längre om vad ett kommande krig kan medföra. 
Vi har kommit långt från 1700-talets framtidsskildringar med deras närmast idylliska 
skärmytslingar. Att på ett begripligt, realistiskt språk nu relatera de fasor ett krig med 
vätebomber, bakteriologisk krigföring —  mycket annat att förtiga —  skulle medföra, 
är närmast ogörligt. Därför har själva kriget i ökad utsträckning blivit mål för för
fattarnas angrepp. Vid sidan av de skildringar som profeterar om mänsklighetens u t
plåning och en tom, ruinfylld jord, har som motvikt skrivits andra som visar hur 
några få överlevande tar sin tillflykt till ett primitivt, fridfullt liv utan den nutida 
civilisationens tekniska hjälpmedel. Clarke nämner bl. a. Martinsons Aniara som exempel 
på avskyn för den tilltagande mekaniseringen i tillvaron.

I en lång inventering av de skaror av författare som i vår tid lockats av temat, stannar 
Clarke bl. a. vid Orwell och Huxley, som båda saknar tillförsikt om människans för
måga att frigöra sig från trycket av en järnhård statsregim eller en teknik, som leder 
till utplåning. Mer hoppfulla är L. P. Hartley (Facial Justice) och John Wyndham 
(The Day of the Triffids) utan att hemfalla till önskedrömmar. Clarke visar skickligt 
1900-talslitteraturens samband med de äldre verken i genren, liksom de förändringar 
som skett. Det är emellertid ofrånkomligt att man i avsnittet om den moderna littera
turen finner brister och ofullkomlighet. Dels är litteraturen ofantlig, dels vet läsaren 
betydligt mer om tiden och författarna. Intressantast är Clarke då han gräver fram 
gamla, bortglömda verk som The Battle of Dorking och sätter in dem i ett idéhistoriskt 
och politiskt sammanhang. I de avsnitten är han pionjärforskare av hög rang.

Lennart Peterson

C. M. BOWRA: Poetry & Politics 2900—1960. Cambridge University Press 1966.
De fyra kapitlen i Sir Maurice Bowras bok återgår på fyra föreläsningar hållna vid 

The Queen’s University i Belfast våren 1965. Vid sidan av sina andra betydelsefulla 
forskningsinsatser har ju Bowra manifesterat sig som en kännare av »The background 
of modern poetry» så löd titeln på hans installationsföreläsning som professor 1946. 
Med sina eminenta språkkunskaper har han förstahandskännedom också om italiensk 
och spansk, rysk och grekisk litteratur. Däremot faller tydligen den nordiska utom 
hans blickfång.

Bowra påvisar i sin intressanta och synpunktsrika översikt först den begränsning som 
präglar det senare 1800-talets politiska diktning. Skalderna spelar över och gör sin 
»emotional appeal more violent than strict honesty might allow». Tennyson går i sin 
patriotiska hjältedikt »The Charge of the Light Brigade» diskret förbi det sakförhål
landet att »Someone had blunder’d» för att i stället besjunga engelsmännens heroism. 
Kipling är en representant för den nationella förhävelsen men Bowra konstaterar att 
han dock bevarar en viss kontakt med verkligheten och hyllar »The Dead King» 
(Edvard VII) —  »en korpulent vällusting» som han förut kallat honom —  utan att 
det skorrar alltför illa i eftervärldens öron. Också Thomas Hardy, 25 år yngre än
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Kipling, skrev en dikt vid kungens död 1910. Det blev en monologdikt som inte för
dolde kungens mänskliga svagheter (»I have eaten the fat and drunk the sw eet...»). 
Hardy bryter med den victorianska traditionen, men den verkliga attitydförändringen 
kom med första världskriget. Skyttegravarnas soldater klädde av heroismen dess falska 
förgyllning och i stället för retoriska bravurnummer gav de direkta verklighetsbilder 
från en värld utan nåd. Rimbaud kan betraktas som en föregångare; dikten »Le Dormeur 
du Val» beskriver en soldat som förefaller att sova lugnt men som har två röda hål 
i sin vänstra sida. Sigfried Sassoon som förgäves sökte göra uppror mot kriget —  
»and suffered for his courage in doing so» —  skrev till vapenstilleståndsdagen ett poem 
(»Everyone sang») som uttrycker hans egen känsla av befrielse. Han är inte någon radikal 
poetisk förnyare; Sassoon begränsar sig i den nämnda dikten som Bowra påpekar »to a 
single mood», men i Ryssland framträdde vid samma tid skalder som i ett nytt formspråk 
gestaltade mer komplexa stämningar och som också förstod att väcka resonans inom stora 
kollektiv.

Andra kapitlet behandlar »prophets and seers»: ryska revolutionspoeter, W . B. Yeats 
m. fl. Det är skalder som verkar i förlängningen av den symbolistiska traditionen —  
Edith Södergran kan ju också föras hit med sina extatiska framtidsvisioner. Bowra 
gör det vågade påståendet att vad som utlöste kriget var till slut »a death-wish in the 
peoples of Europe, a half-conscious desire to break away from their humdrum or 
horrifying circumstances to something more exciting or more exalted». Må vara att 
det fanns mycken naiv hänförelse hos massorna vid krigsutbrottet —  stämningen piskas 
ju lätt upp vid dylika tillfällen —  men den freudianska term som Bowra använder ger 
en alltför spekulativ förklaring.

Under de senaste decennierna har poesien »steadily moved from conscious majesty and 
a cosmic outlook to the careful presentation of private sensations and states of mind», 
fastlår Bowra i sitt tredje kapitel (»The private vision»). Här behandlas bl. a. Pasternak, 
den koreanske poeten Sim Hun, Seferis och Quasimodo, för vilka alla förhållandet till 
den politiska verkligheten står som ett problem. Auden och Spender skrev »beredskaps- 
diktning» —  termen tycks inte ha någon anglosaxisk ekvivalent —  men offrade liksom 
våra egna beredskapsdiktare alltför mycket åt moraliserande och abstraktioner. Fjärde 
kapitlet är rubricerat »Conflicts and uncertainties»; Bowra rör sig åter över flera 
decenniers och många länders poesi. En poesi som politiskt effektivt vänder sig till 
massorna är numera sällsynt och förekommer mest i länder där folkbildningen inte 
uppvisar flera olika nivåer utan där tvärtom kanske autodiktarna har överhand. Bowra 
uttalar sin respekt för Pablo Neruda. Han är ojämn —  »but at his best, and his best 
is remarkably abundant, he is an astonishing poet, with an impetus not parallelled 
in this century and an ability to convey all kinds of mood in their untrammelled rich
ness.» Således en nobelprismotivering för Svenska akademien att ta adnotam!

Ulf Wittrock

D. H. Lawrence. A  Collection of Critical Essays. Ed by M. SPILKA. Prentice-Hall, 
Inc., 1963.

G eorge A. PANICHAS: Adventure in Consciousness. The Meaning of D. H. Law
rence’s Religious Quest. Mouton & Co. 1964.

G eorge H. Ford: Double Measure. A  Study of the Novels and Stories of D. H. Law
rence. Holt, Rinehart and Winston. 1965.

H. M. DALESKI: The Forked Flame, a Study of D. H. Lawrence. Faber & Faber. 1965.
KEITH SAGAR: The Art of D. H. Lawrence. Cambridge U.P. 1966.
David J. Go r d o n : D. H. Lawrence as a Literary Critic. (Yale Studies in English, 

vol. 161) Yale University Press. 1966.
D. H. Lawrence förefaller i allt högre grad att bli kritikernas gunstling. Tendensen 

fanns då jag i Samlaren 1965 diskuterade tre böcker om honom, och den har på intet


