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B J 0 RN J. THYSDAL: Joyce and Ibsen. A  Study in Literary Influence. Norwegian U ni
versity Press. Oslo 1968.

I 1900 skrev James Joyce en artikkel om Ibsens siste skuespill N ar v i dfide vakner. 
Ibsen leste, eller som han selv sa »stavet» han seg gjennom artikkelen o g han fikk lyst 
til å takke den velvillige og förstående forfatter. Da Joyce fikk h0re dette skrev han i 
et brev: »I am a young Irishman, eighteen years old, and the words of Ibsen I shall keep 
in my heart all my life.» Joyce kerte seg siden norsk fordi han ville lese Henrik Ibsen 
på originalsproget. Han fplte at han »joyfully, with hope and with love» skulle bli Ibsens 
efterfplger. Den unge James Joyce var naermest overentusiastisk nar det gjaldt Ibsen. 
Han  (Ibsen) var den stprste av alle dramatikere overhodet, Shakespeare inberegnet. Men 
efterhvert overgikk den voldsomme entusiasme til en mer kontrollert beundring. Det 
han fremfor alt laerte av Henrik Ibsen var: »Life we must accept as we see it before 
our eyes, men and women as we meet them in the real world, not as we apprehend 
them in the world of faery.» (Joyce. Critical writings.)

Det har vaert skrevet artikler om Ibsens betydning for James Joyce’ forfatterskap, bl. a. 
Vivienne Kock Mcleods T he influence of Ibsen on Joyce (PMLA No: 3, sept. 1945) 
og Marvin Carlsons H enrik Ibsen and Finnegans W ake  (Comparative Literature No: 2, 
Spring i9 6 0 ), men Bjprn Thysdals doktoravhandling Joyce and Ibsen. A  study in  literary 
influence er det fprste omfattende og systematiske arbeidet over emnet. Thysdal be
gynner sin avhandling omtrent på samme måte som Johan Fjord Jensen i Turgenev i 
dansk åndsliv (1962), dvs. han diskuterar hva litterasr påvirkning er og setter opp et 
program over de linjer han selv vil fplge. Denne innledning baerer bud om at for- 
fatteren er metodologisk skolert og skeptisk overfor alle l0se antagelser. En av grunnene 
til at Joyce tidligt f0lte seg tiltrukket av Ibsen, sier Thysdal, var den store parallell når 
det gjaldt oppvekstmiljp og familiebakgrunn. »The feeling of identification made it 
natural for Joyce to study Ibsen’s approach to the problems they had in common, and, 
what is equally important, it opened his mind also to those aspects of Ibsen’s life and 
art to which there were no parallels in his own early life.»

Avhandlingen er delt i åtte hoveddeler og Thysdal forspker å påvise utviklingen og 
arten av den påvirkning Ibsen har utpvet på Joyce, ved f0rst å klarlegge hva av Ibsen 
Joyce hadde lest, for dernest å se hvorledes dette stoff manifesterer seg i Joyce’ egne 
verker. Bl. a. behandles Ullyses med utgångspunkt i Peer Gynt, men her synes jeg Thys
dal gj0r Homeros en smule urett når han vil kalle Stephen en »Dublin Peer Gynt», 
selv om det er ganske klart at Ibsen også hadde en viss betydning. Når Thysdal således 
skriver (s. 122) at »Thus Ulysses, though no gargantuan Dublin copy of Peer Gynt, 
would not have been quite the same book without Ibsen», så lurer man uvilkårlig på 
hva den ville vsert uten Homeros!?

Hovedvekten i Thysdals avhandling er lagt pa Finnegans W ake  og forfatteren går 
her gjennom 90 sider systematisk tilveie og viser hvorledes Ibsens lyrikk og dramatikk 
har f0yet seg til romanens struktur. Man finner allus joner til Bygmester Solness, Et 
dukkehjem , Vildanden, John Gabriel B orkman, Peer Gynt, N år vi dfide våkner etc. 
Bl. a. trekkes det frem en passasje hvor en vaskekone sier om HCE (hovedpersonen i 
Finnegans Wake, om man nu kan tale om en slik) at han er »hungerstriking all alone 
and holding doomsdag over hunselv», noe som selvsagt alluderer til Ibsens »At digte, 
det er at holde dommedag over sig selv.» Spprsmålet er om det ikke også ligger en 
annen »hun .. .»  begravet her, nemlig Hamsuns Suit, i sasredeleshet fordi vi vet at Joyce 
var begeistret for Knut Hamsun.

20 sider i avhandlingens slutt er viet en liste over m ulige allus joner til Ibsen i Finne
gans W ake  som f eks. »Byggmester Finnegan» og »Monsterbuilder» (Byggmester Solness), 
»Hello, ducky, please don’t die!» {Vildanden) eller »Was liffe worth leaving? Nej!»  
(Når vi d0de våkner). Spprsmålet er om denne listen har noen verdi rent bortsett fra 
at den forteller at Ibsen finnes med? Hele Finnegans Wake vrimler av allusjoner til 
utallige forfattere, til Shakespeare, til Goethe etc. Thysdal gjpr det hele en smule skje- 
matisk/sterilt ved a sette opp en slik liste. Det blir jo i så fall et spprsmål om kvantitet. 
Man setter opp en liste over Ibsen-allusjoner, en over Shakespeare-allusjoner, en over 
Goethe osv., hvorefter man far telle seg frem til hvem som förekommer flest ganger. Det
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samme kunne for så vidt sies om avhandlingens appendiks som består i en liste over 
norske ord i ’Norweigan Captain’-episoden i Finnegans Wake.

Men Bjprn Thysdals avhandling er, når alt kommer til alt, et fint eksempel på hvor- 
ledes komparativ litteraturforskning bpr bedrives og den bidrar kanskje fremfor alt til 
en 0ket förståelse av det komplicerte ’Kosmos’ som heter Finnegans Wake.

A rne Falck
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A l a n  H o l d e r : Three Voyagers in  Search of Europe. A  Study of Henry James, Ezra 
Pound, and T. S. Eliot. University of Pennsylvania Press 1966.

Konstellationen Ezra Pound-T. S. Eliot har inom litteraturkritiken blivit självskriven. 
Till de båda modernistpoeterna har i denna volym Alan Holder fört Henry James, 
vilket kanske är ägnat att förvåna, eftersom han dels tillhör en äldre generation, 
dels uteslutande skriver prosa. Men Holder framhåller att både Pound och Eliot upp
repade gånger hänvisar till James som den ouppnådde mästaren, en mall som de mäter 
andra efter. En likhet är också det förhållandet att de samtliga övergav USA, foster
landet, för Europa, som syntes lova vad den nya världen inte kunde ge, en hög kultur
nivå. Alla tre fortsatte att från Europa angripa vad de ansåg vulgärt och andefattigt i 
USA, samtidigt som deras stora förväntningar inför konfrontationen med den gamla 
världens kulturarv efterhand förbyttes i skepsis och t. o. m. avsky.

Med utgångspunkt från »The Quarrel with America» söker Holder i några kapitel —  
»Natives and Cosmopolitans»; »Past and Present»; »The Failure of Europe» —  att jäm
föra likheter och skillnader i de tre författarnas attityder. Han utgår därvid både från 
biografiska källor och litterära verk. Han menar att man genom detta tillvägagångssätt 
kan finna en rad »major patterns» hos var och en av författarna. Det är uppenbart att 
Holders kartläggning ger en ypperlig bakgrund till förståelsen av många teman i verken, 
t. ex. Pounds svåra Cantos; det sätt på vilket han exempelvis låter James’ romaner belysa 
inställningen till USA respektive Europa är också förtjänstfull och utförligare än någon 
tidigare undersökning. Man får i alla fall intrycket att litteraturen kommer i bakgrunden 
och att det idéhistoriska blir det tyngst vägande, något som i och för sig inte gör boken 
sämre.

James’ missbelåtenhet visar sig främst bestå i svårigheten att i USA finna lämpliga 
ämnen i det sociala livet för sina romaner; han menar att man där förfallit till impul
siva och spontana reflexioner på formens och disciplinens bekostnad. Dessutom fann han 
den litterära situationen dålig, vilket kan ha bottnat i den brist på förståelse hans verk 
rönte. För Pound var saken ännu mer personlig; man förstod honom inte alls, vilket 
förde till att han hätskt angrep universiteten, tidskrifterna och samhället, det senare 
därför att det inte hjälpte författarna till ett drägligt liv. Båda känner sig alltså isolerade, 
och båda reagerar med ett anti-demokratiskt tänkande: konstnären är den överlägsna 
människan. Pound engagerade sig emellertid i motsats till James politiskt; den senare 
dömde socialt och estetiskt, och var fullständigt likgiltig för politik.

Eliot kommenterar föga USA i motsats till James och Pound. Han är emellertid 
kritisk mot litteraturen. Vad han eftersträvade var ett samhälle som var »settled», auktori
tärt, traditionellt och hierarkaliskt. Detta fann han först i Frankrike, hos Charles Maur- 
ras. Han var också den som snabbast miste sin amerikanska prägel och blev engelsman. 
I motsats till James tog han också aktiv del i vardagslivet och blev bl. a. banktjänsteman 
och tidningsutgivare. James höll däremot strikt på sin integritet och umgicks i England 
endast med vissa utvalda familjer.

Distinktionen mellan »attachment» och »cosmopolitanism» leder till uppfattningen att 
Pound är kosmopolit »the condition of being versed in the ways of several countries, such 
knowledge resulting in a inability of refusal to find any one country in itself all-absorbing, 
a reluctance to put down roots in any one place, and the tendency to regard the world as a 
great bazaar, from whose goods one chooses only what one wants»), på jakt efter en ny


