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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

Övriga recensioner 1 8 3

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
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civilisation, utan hindrande nationsgränser. James och Eliot är snarast »attached» (»the 
condition of being immersed in a particular country, such immersion expressing itself 
in continued residence there, in a deep awareness of the country's heritage, people and 
places, and in a commitment to the life that has been lived and is being lived on that 
particular spot of earth»). För dem båda har kosmopoliten en anstrykning av esteticism 
och oansvarighet. Speciellt hos James, esteten, är det dock en ambivalent kamp där hans 
»moral impulses» slutligen får överhanden. Holder låter här diskussionen belysas på ett 
fruktbart sätt av romanerna. Även hos Eliot finns ett drag av rörlighet och förflackning, 
som dock försvinner. 1928 kallar han sig själv »classicist in literature, royalist in politics, 
and anglo-catholic in religion».

Pounds intresse för historien genomsyrar hans Cantos. Han ger härvidlag en serie 
av detaljer, människor, händelser, dokument, konstverk, ibland också ordagrant andras 
uttalanden. Han för fram olika tider på samma plan, medan James, som är speciellt 
fascinerad av den gamla italienska kulturen, går bakat, inat, och ger en ton eller en atmo
sfär, utan detaljer. Han söker helheten, stabiliteten, Pound däremot det myllrande, livliga. 
Då Eliot söker sig tillbaka är det för att återuppväcka kristna värden och känslor. Medel
tidens munkväsende tilltalar honom, medan Pound fängslas av krigarlivets kondottiärer.

Samtliga tre satte i varje fall det förflutna före det närvarande. Detta gällde Europa 
såväl som Amerika. Enligt Holder sökte de därför skapa sig en idealtillvaro i fantasins 
värld, sedan Italien, Frankrike och England svikit. James som sökte en aristokratisk klass 
med privilegier och ansvar, som kunde fylla sin fritid med intelligens, kvickhet och 
charm, fann demokrati, vulgaritet, dålig smak. Ur det förflutnas skönhet och konst 
byggde han sin privatvärld. Pound väntade sig mycket av England men angrep snart 
häftigt —  bl. a. i Cantos —  politiska, ekonomiska och litterära företeelser. I Frankrike 
fann han nya idéer, men tröttnade och vände sig mot Italien, där han i Mussolini fann 
Europas hopp, »an artist-builder» i klass med Malatesta. I Pisan Cantos skapar han så 
sitt paradis, byggt av fragment bestående av kaleidoskopiska minnen: landskap, poesi, 
fresker, anekdoter, vänner från gamla tider. . .

Eliot började sitt sökande i Paris, där han lärde av Laforgue, Gautier, och Baudelaire. 
1914 for han till England, där han till en början kände sig negativt stämd. Han angrep 
det som påminde om Amerika, industrialiseringen, masskulturen, uniformiteten, bristen 
på känsla för religion, tradition och familjesamhörighet. Som motvikt mot detta drömde 
han om ett kristet samhälle och ett andligt ledarskap (The Family Reunion, The Cocktail 
Party, The Confidential Clerk). Han, som de andra, tar delar av Europa, som de är eller 
har varit, och skapar av dem utopier, som skiljer dem från den fadda verkligheten. Detta 
var, enligt Holder, det enda sätt på vilket de kunde komma till rätta med den gamla 
världen.

I ett avslutande kapitel får senare amerikanska författare passera revy, varvid jäm
förelser görs med »de landsflyktiga», James, Pound och Eliot. D e två senare var ju inte 
ensamma i sin flykt från Amerika; Paris fylldes av amerikaner, bland dem Hemingway, 
Scott Fitzgerald och Gertrude Stein. 20-talet var en alienationens tid i USA, men redan 
i början av 30-talet hade vinden vänt. N u kom en renässans för det amerikanska för
flutna, för traditioner, seder, regioner (här kan hänvisas till Alfred Kazins On Native 
Grounds). Frost, Faulkner och Steinbeck, för att nämna de främsta bland många andra, 
visade att man kunde stanna hemma och ändå skapa fullödiga litterära konstverk.

Nu, på 60-talet, har situationen förändrats radikalt. D e amerikanska tidskrifterna 
florerar, vilket gör det lätt att få litterära produkter publicerade. Man kan resa, få sti
pendium, bli utbytesstudent eller -lärare, forska, tjäna pengar på ett annat sätt än tidigare. 
De som är missnöjda med det amerikanska samhället och med den litterära situationen 
(Norman Mailer, t. ex.) ser inte längre Europa som motvikt. Leslie Fiedler anser tvärtom 
att Europa »is haunted by the idea of America» både när det gäller »high culture and 
mass culture», Moby Dick och Gary Cooper.

Boken avslutas med en utomordentligt fyllig bibliografi, som ingen forskare i James, 
Eliot och Pound kan gå förbi. Bland de intressantaste inslagen är förteckningen över 
deras bidrag till tidskrifter och tidningar, samt en del opublicerade brev från Pound.

Lennart Peterson


