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Förord

Den här avhandlingen skulle inte ha varit möjlig utan Oscar Parland. Hans
utgåvor av Henry Parlands texter, hans insiktsfulla kommentarer till och tolk¬
ningar av dem är en förutsättning för all kritisk verksamhet kopplad till Henry
Parlands verk. Från vår första kontakt i slutet av 1992 har jag känt hans stöd och
förtroende. Att Oscar inte får se denna bok smärtar. Den tillägnas hans minne.

Ett varmt tack till Herman och Birgitta Parland, Nina och Peter Sandelin,
Oliver och Ulla Parland, samt resten av släkten Parland-Enckell, som mött mig
med öppenhet, vänlighet och älskvärdhet.

Vidare vill jag uttrycka min tacksamhet till min handledare professor Bengt
Landgren, som sedan jag presenterade mitt avhandlingsämne har stött mitt arbete.
Tack Bengt för kritik, råd och uppmuntran. Ett stort tack också till docent Björn
Sundberg, som har läst och bidragit med mycket mer än han som biträdande
handledare förväntats göra.

Jag har inte skrivit avhandlingen helt på egen hand. Utan det högre seminariet
och mina kollegor vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet,
skulle denna bok se annorlunda ut. Tack till alla som läst och engagerat sig. Jag
vill särskilt nämna FK Marika Andrae, FL Otto Fischer, FD Bo Georgii-Hem-
ming, och FK Maria Karlsson, med tack för skarpsinnig kritik, konstruktiva
diskussioner och goda råd. Tack också till professor Johan Svedjedal för text¬
kritisk rådgivning, till professor Torsten Pettersson för välvillig kritik av delar
av min text, samt till min licentiatavhandlings opponent docent Pär Hellström.
Många tack också till FL Claes Entzenberg och Peter Willebrand.

Mina idéer har testats i några andra sammanhang. Tack för er uppmärksamhet:
Marcel Proust-sällskapet, Edith Södergran-sällskapet, högre seminariet och pro¬
fessor Clas Zilliacus vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Åbo akademi,
doktorander från Helsingfors och Tammerfors universitet under ledning av profes¬
sor Hannu Riikonen respektive professor Pekka Tammi, samt Karin Nordkvists
studenter i svenska vid Vilnius universitet.

Docent Giedrius Viliünas och Saulis Keturakis, Vilnius universitet, har bi¬
stått med ovärderliga diskussioner och vägröjning i Vilnius och Kaunas, professor
emeritus Johan Wrede med goda råd och hjälpsamhet i Helsingfors, Bengt Jang-
feldt med litteraturvägledning, och docent Lars Kleberg med en granskning av
avhandlingens andra kapitel.

Jag vill här också tacka alla som har ställt upp som översättare och tolkar:
Jan Blauberg, Eglé Guobyté, Viktorija Heiskanen, Raimonda Jonkuté, Magnus
Klaman, Thomas Rosén, Veronica Shenshin, och Giedrius Viliünas. Min tack¬
samhetsskuld utsträcker sig till personalen vid universitetsbiblioteken i Helsing¬
fors, Lund, Uppsala respektive Åbo, samt vid Kungliga biblioteket, Stockholm.
Framför allt vill jag tacka FM Agneta Rahikainen och FM Petra Hakala vid



Svenska litteratursällskapets i Finland historiska och litteraturhistoriska arkiv,
Helsingfors.

Bokens omslag har gjorts av Åsa Berglund. Den engelska texten i abstract
och summary har granskats av BA Donald MacQueen. För snabb, noggrann och
konstruktiv korrekturläsning tackar jag Marika Andrae, Anna Cullhed, Bo
Georgii-Hemming, Eva Jonsson, Sigrid Klaman, Ylva Lindberg, Anna Nordlund,
Erik Peurell, Göran O:son Waltå, samt Carl-Göran och Tiiu Andrae.

Mitt arbete skulle inte ha varit möjligt utan de stipendier jag har erhållit från Erik
och Josefine Ofvandahls minnesfond, Nordiska ministerrådet och Svenska insti¬
tutet, Sederholms nordiska resestipendiefond, samt Centret för internationellt
personutbyte, Helsingfors. Jag tackar också för de generösa bidrag jag erhållit
från Karl och Betty Warburgs fond för litteraturhistorisk forskning samt från Jan
Stenkvists minnesfond.

Uppsala 21 november 1997

Per Stam



Anmärkningar

Citat från Sönder, (om framkallning av Veloxpapper) kommer från original¬
manuskriptet, medan sidhänvisningarna ges till Sönder i 1966 års utgåva, Henry
Parland, Den stora Dagenefter. Samlad prosa 1 [redigerad och kommenterad av
Oscar Parland], Helsingfors 1966, s 175-291.

Citat från Parlands artiklar och essäer ges från originalmanuskripten, HPA
(om de är postuma), eller från första tryckta versionen, med sidhänvisningar till
de omtryckta texterna i Henry Parland, Säginteannat. Samlad prosa 2 [redigerad
och kommenterad av Oscar Parland], Helsingfors 1970.

Citat från Marcel Proust, Å la recherche du temps perdu I-IV [1913-27],
Édition publiée sous la direction de Jean-Yves Tadié, Paris 1987-1989, ges med
hänvisningar till volym och sida. Förkortningen P [Bibliothéque de la Pléiade]
föregår i löpande text hänvisningen. - Svensk översättning av Gunnel Vallquist,
På spaning efter den tid som flytt I-VIII, Stockholm 1993, ges med hänvisningar
till volym och sida. Förkortningen B [Bonniers] föregår i löpande text hänvis¬
ningen. (Observera att Vallquists översättning inte i alla detaljer följer den nya
Pléiade-utgåvan och att vissa skillnader i ordval etc kan förekomma. B VII: 401-
402.)

Kursiveringar i citat är, om inget annat anges, i enlighet med förlagorna.
Kursiv samt understrykning anger dubbel understrykning (dubbel emfas) i brev.
Av mig inskjutna kommentarer i citat, korrigeringar eller hypoteser vid svårtydda
handskrifter, etc markeras med klammer. Att en underlighet finns redan i förlagan
markeras med [sic]. Uteslutningar i citat markeras med [...] (del av en mening)
eller [—] (en eller flera meningar).

Translitteration och översättning av ryska ord och titlar

Ryska ord, namn, titlar translittereras enligt ISO-systemet, se Svenska skriv¬
regler utgivna av Svenska språknämnden, (red) Eva Raam-Inghult, Stockholm
1991, s 142-144 (Skrifter utgivna av Svenska språknämnden 77). Titlar och
kapitelrubriker ges i huvudtexten translittererade, med översättning till svenska
inom klammer vid första omnämnandet. I fotnoter anges endast använd över¬
sättning. I källförteckningen ges också titlar translittererade, samt översättarens
namn. I källförteckningen ges alternativa namnskick vid översättningar inom
klammer.

I vissa fall används vedertagen transkribering, Eisenstein för Éjzenstejn,
Tjechov för Öechov, Pusjkin för Puskin, etc.

Vid translittereringarna har jag som referens haft Aage A Hansen-Löve, Der
Russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung
aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien 1978.



Förkortningar

BLM Bonniers Litterära Magasin
DFA Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala
DN Dagens Nyheter
EL Encyklopedia Lituanica, Vol I-VI, Boston, Massachusetts 1970-

1978

Hbl Huvudstadsbladet
HPA Henry Parland-arkivet (manuskript, brev etc)
HPAm Manuskript med renskrivna och av Heidi och Oscar Parland över¬

satta brev i HPA

KB Kungliga biblioteket, handskriftsavdelningen, Stockholm
LUB Lunds universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen
NE Nationalencyklopedin
PTL PTL: A Journal for Descriptive Poetics and Theory of Literature
RLT Russian Literature Triquarterly
RPT Russian Poetics in Translation

SAOB Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien,
Lund 1893—

SvD Svenska Dagbladet
SLS Svenska litteratursällskapet i Finland
SLSA Svenska litteratursällskapets i Finland historiska och litteratur¬

historiska arkiv

SSLF Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland
TFL Tidskrift för litteraturvetenskap
UUB Uppsala universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen
ÅAB Åbo akademis bibliotek, handskriftsavdelningen



Kapitel I

"Förrän författaren började skriva denna
Bakgrunder och utgångspunkter



 



Inledning
...denna evinnerliga krapula... (ur Sönder)'

Instinktiviteten är en hyperintellektualism dränkt i alkohol,
(ur en recension av Sönder)2

Krapula
Denna avhandling bär titeln Krapula. Ordet krapula3 kan syfta på ett flertal till¬
lämpliga förhållanden, strategier och troper. Förutom att ordet krapula är fin¬
landssvenskt i allmänhet och parlandskt i synnerhet, pekar det på att detta arbete
fokuserar texter av den 'sene' Parland, dvs Henry Parland i Kaunas, Litauen.
Henry Parlands ekonomiska, sociala och personliga bakrus efter de karnevaliska
åren i Quosegos Helsingfors4 var en kreativ krapula; under ett och ett halvt år
skrev han - vid sidan av arbetet på det svenska konsulatet och språkstudier (fran¬
ska, litauiska) - ett femtontal ambitiösa artiklar, ett flertal noveller och dikter,
samt romanen Sönder. Merparten av Parlands oeuvre tillkommer i Kaunas; i
denna avhandling läggs tyngdpunkten på romanprojektet Sönder och på vissa av
de i Litauen skrivna artiklarna.

En dikt från februari 1930 kan användas som illustrationsmaterial:

Min ungdoms fylla
skall efterföljas
av en stor krapula;
när alla som jag slagit
kommer att tävla om

vem som först hinner springa efter vichyvatten.
Jag kommer att dricka ur det
och sedan
kasta glaset i ansiktet på dem.5

1 Citat från romanen Sönder ges från originalmanuskriptet, med sidhänvisningar till versionen i
Henry Parland, Den stora Dagenefter. Samlad prosa 1, [redigerad och kommenterad av Oscar
Parlandl, Helsingfors 1966. Här s 197. Se vidare "Textuella förutsättningar" i kapitel III.
2 Agnes Langenskjöld, "Tidsdokument", Finsk Tidskrift 1933, s 93-96, här s 96.
3 "krapula (från latinets crapula) baksmälla, kopparslagare/krapulant person som lider av krapula
[...1 / krapulantisk i baksmällan, dagen efter". Finlandssvenska ord och uttryck. Sammanställda av

Harry Stenmark, Tredje reviderade och utvidgade upplagan, Stockholm 1983, s 85. Se vidare
SAOB, band XV, Lund 1939; Björn Pettersson, "Några utländska lånord i finlandssvenskan",
Språkvård. Tidskrift utgiven av Nämnden för svensk språkvård nr 1, 1971, s 13-15; och Christina
Melin-Köpilä, Om normer och normkonflikter i finlandssvenskan. Språkliga studier med utgångs¬
punkt i nutida elevtexter (diss), Uppsala 1996 (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk
vid Uppsala universitet 41), s 92-93.
4 O Parland, "Gunnar Björling och Henry Parland", Clas Zilliacus & Michel Ekman (red), Björling-
studier. Föredrag vid Gunnar Björling-symposiel den 18-19 maj 1992 (SSLF 583), Helsingfors
1993, s 31-54, om Parlands 'karnevaliska' liv i Helsingfors. - Se också "Biografisk skiss" (Hel¬
singfors) nedan.
5 Postumt publicerad dikt, Henry Parland, Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter [redigerade
av Oscar Parlandl, Helsingfors 1964, s 134.
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Diktjaget är fyllt av revanschbegär i spåren av ungdomens fylla, jaget skall
komma igen och tvinga 'de andra' till underkastelse. De andra skall sedan för¬
nedras genom att deras senkomna hjälp (eller försök till lindring av plågorna) inte
mottas tacksamt, de skall till och med få sin hjälp kastad rakt i ansiktet. Detta
trotsiga revanschbegär, denna segervisshet och denna förnedringsvilja uttrycker
ungefär följande: 'Ni skall få se! Ni skall komma och tigga när jag sitter på
toppen. Men - jag kommer inte att bry mig om er.' Dikten är förstås tacksam att
tolka biografiskt kompensatoriskt: diktjaget är Henry Parland som efter att ha fått
fly Helsingfors efter misslyckade studier, kärleks- och växelaffärer, kommer åter
från Kaunas, efter en lyckad karriär som affärsman, diplomat och/eller författare.
Efter vunnen tävlan är han dessutom en dålig segrare. Men det intressanta i det
här sammanhanget är att krapulan här är ett positivt tillstånd, kännetecknande en
vinnare och segerherre. Metaforiskt kan alltså krapula beteckna återkomst och
seger.

En annan, kompletterande läsning av dikten skulle inrikta sig på att seger¬
tillståndet, krapulan, samtidigt inte tycks vara ett tillstånd av mognad, visdom
eller upphöjt lugn. Diktjaget är beroende av hjälp och lindring (vichyvattnet),
och samtidigt ohjälpligt snärjt i bitterhet och pueril svaghet då hämnden mest ter
sig som en maktlös förlorares gest. Segern, av vilket slag den än kan tänkas
vara, är inte tillräcklig.6

Krapula kan också ses som en synekdoke för romanen Sönder, då ett av kapit¬
len (eller rättare: en av scenerna) kallats "Krapula". Romanens krapulantiske Hen¬
ry väntar på att få möta Amy, och tiden tänjs ut "till ett spännt [sic] oändligt
gummiband" (271). I detta kapitel insjuknar Amy, men Henry tolkar - i enlighet
med den illusoriska logik som kännetecknar större delen av hans agerande - in¬
sjuknandet som ett tecken på krapula, inget värre. 'Krapulan' leder till Amys död.

Krapula blir i avhandlingen också den metaforiska beteckningen på det
representationens misslyckande som gestaltas i Sönder. Henry kan inte tillfreds¬
ställande beskriva hjältinnan Amy, trots kompletterande försök. Minnet kan
glimtvis återskapa situationer, händelser, personer, men varje försök att fånga
dessa minnen i text måste - liksom varje mimetiskt konstnärligt projekt - miss¬
lyckas.

Till sist anknyter titeln Krapula till ett av Henry Parland beskrivet, gestaltat
och använt litterärt grepp: ostranenie eller främmandegöring, myntat av 1910- och
20-talets ryska formalister. Begreppets upphovsman Viktor Sklovskij menade att

6 Ytterligare en läsning skulle se hela Parlands författarskap som "min ungdoms fylla", och
förlägga krapulan till ett senare datum. Den postuma kanoniseringen av författarskapet skulle alltså
innebära diktarens sena revansch. Jämför Betsey Robbins, "Fenomenet Henry Parland", Studier i
Henry Parland, Åbo Akademi, Litteraturvetenskapliga institutionen, Meddelanden nr 11, 1985, s 5-
41; se även Clas Zilliacus' inledning. - För ett exempel på krapulans eskatologiska betydelse, se
Idealrealisation, Helsingfors 1929 [1929a], s 20: "Den Stora Dagenefter/ då stjärnorna hicka/ och
alla ärkeänglar dricker vichyvatten/ skola vi samlas på kaféet/ lyssna/ till kvinnoben-melodier." -
Jämför Manne Stenbeck, "Dionysisk baksmälla och idealrea", Ord och Bild 1962, s 31-38: "Man
kan karaktärisera Parland som bakrusets och stadens modernist." (37)

16



människans perception blir avtrubbad av vanor, automatiserad, och att konstens
uppgift är att genom att komplicera perceptionsprocessen få människan att verk¬
ligen se allt med icke automatiserad blick, se uppenbarat klart i stället för trött
igenkännande - att intensifiera upplevelsen och därigenom öka perceptionens
sensibilitet. Genom att göra det vardagliga främmande skall vi komma i ny
meningsfull kontakt med medmänniskor, förhållanden och ting - eller dikten
som sådan. Denna pånyttfödelse är av dubbel art, som Fredric Jameson fram¬
hållit: "Art is in this context a way of restoring conscious experience, of break¬
ing through deadening and mechanical habits of conduct (automatization [...]),
and allowing us to be reborn to the world in its existential freshness and hor¬
ror."7 Parlands dikter bygger ofta på ostranenie, genom ordlekar, oväntade
vändningar eller ombytta roller, men först efter debutsamlingen beskriver han
själv, med hjälp av rysk formalism, tekniken, exempelvis i artikeln "Den moder¬
na krigsromanen", Huvudstadsbladet 13 december 1929:

För att ett konstverk skall äga verklig halt, måste det kunna framkalla en viss
nyhetsförnimmelse hos läsaren resp. åskådaren. Det måste öppna för våra ögon de
i det alldagliga livet osynliga sammanhangen, och ställa dem i en ny, oväntad
belysning. Den känsla av omedelbar kontakt med omgivningen som härvid nås,
är i grund och botten just det som kallas för konstnärlig upplevelse. Man kan
komma till det på många olika sätt.8

Ostranenie görs till ett nyckelbegrepp i den sene Parlands estetik, och temati-
seras, som jag kommer att visa, på ett flertal sätt i Sönder.

*

Krapula kan alltså tolkas på flera olika sätt. Dels kan det tolkas inom författar¬
skapet, att avhandlingen behandlar den sene Parlands i Kaunas texter, författar¬
skapets krapula efter de karnevaliska åren i Helsingfors. I det sammanhanget kan
krapula ses som en seger, en återkomst - men en återkomst fylld av hämndbegär.
Dels kan det tolkas som en synekdoke för romanen Sönder, som en metafor för
alla de illusioner romanens Henry försvarar sig med - den ofarliga krapulan leder
i själva verket till döden (för Amy i romanen) - och som en metafor för repre¬
sentationens misslyckande. Dels är det ett exempel på och en tillämpning av ett
litterärt grepp, brukat, beskrivet och tillämpat av Henry Parland: ostranenie
(främmandegöring).

7 Fredric Jameson, The Prison-House of Language. A Critical Account ofStructuralism and Russian
Formalism, Princeton, New Jersey 1972, s 51. - Ostranenie är samtidigt det som alla grepp syftar
till, enligt Viktor Sklovskij; ostranenie är konsthistoriens motor. Se exempelvis Theory of Prose
[övers av andra upplagan av O teorii prozy, Moskva 1929], translated by Benjamin Sher with an
introduction by Gerald L Bruns, Elmwood Park 1991, passim. Se vidare avhandlingens andra
kapitel.
8 Aven i H Parland, Säginteannat. Samlad prosa 2, [redigerad och kommenterad av Oscar
Parland], Helsingfors 1970, s 117.

2 Krapula 17



Avhandlingens syfte. Inledande metoddiskussion

Jag tror rent ut att han är ett arv som inte jag eller någon annan kunnat förvalta.
En oersättlighet. Du vet att detta är förbannat mycket sagt. [—] Jag vill ej säga att
vi tänker på Henry. Men vi kan inte glömma bort honom. Jag tror att den
europeiska litteraturen har förlorat sin röst i honom. Han dog vid 22 år. Jag är ej
han. Jag kan ej fylla timrummet [sie]. Jag är en ann. (Gunnar Björling)9

Gunnar Björling värderade Henry Parland högt. Orden ovan kan tyckas för starka,
men Parland placerar sig - mer än de flesta andra finlandssvenska författare - i ett
europeiskt sammanhang. Parlands författarskap befinner sig i ett intressant inter¬
nationellt modernistiskt spänningsfält: mellan den finlandssvenska modernismen
med Edith Södergran, Elmer Diktonius, Gunnar Björling och Rabbe Enckell;
tysk expressionism, dadaism och Neue Sachlichkeif, rysk futurism och formal¬
ism; fransk romankonst med Marcel Proust och André Gide; samt film, reklam,
jazz och annan populär kultur. Att skissera detta spänningsfält är en angelägen
uppgift när Parland skall inordnas in i den finlandssvenska modernismens
historia.10 Denna avhandling är ett försök att placera in Parland i dels ett fin¬
landssvenskt, dels ett internationellt sammanhang. Henry Parland föddes 1908
och dog 1930 i sviterna av scharlakansfeber. Under sin korta levnad hann Parland
producera texter som är mycket intressanta ur ett flertal perspektiv. Alla kan inte
behandlas här. Tyngdpunkten läggs på aspekter av två av författarskapets tre ben
- essäerna och den skönlitterära prosan. Mindre vikt läggs vid lyriken. Jag
hoppas ändå att avhandlingen skall kunna ge en i någon mening heltäckande bild
av författarskapet. I en dödsruna skrev Elmer Diktonius:

Det var ej mycket den unge mannen hunnit med - dikthäftet Idealrealisation 1929,
samt en massa artiklar i Quosego och dagspressen - men det lilla han skrev tydde
på kultiverad penna och vaket intellekt; att han var begåvad kan ej betvivlas.
Genast från början slutande sig till den modernistiska falangen av vår litteratur
gav han i Idealrealisation prov på en redan ganska långt avancerad formtalang,
och hans ytterst koncentrerade stil bar sina alldeles egna drag. Bland de yngsta
modernisterna var han kanske det originellaste löftet.11

9 Gunnar Björling i ett oidentifierat brevutkast, Björlings brevsamling, mapp XVII, ÅAB.
10 Utredningar om begreppet modernism finns t ex i Peter Luthersson, Modernism och individuali¬
tet: en studie i den litterära modernismens kvalitativa egenart, Stockholm-Lund 1986 (diss Lund);
Malcolm Bradbury & James McFarlane (red), Modernism 1890-1930, Sussex-New Jersey 1978,
s 19-55. I detta arbete allmän beteckning för avantgardistisk konst, särskilt litteratur, under 1900-
talets första decennier. - Vad finlandssvensk modernism står för torde vara mindre problematiskt,
ungefärligt innefattar riktningen författare som verkat från 1916, Edith Södergrans och Hagar
Olssons debutår, och framåt, med en första generation bestående av dessa två, samt Elmer
Diktonius, Gunnar Björling, Rabbe Enckell, Henry Parland och några till. Se exempelvis Astrid
Langenskjöld, "'Modernism'", Finsk Tidskrift 1928, s 173-188; Bengt Holmqvist, Modern finlands¬
svensk litteratur, Stockholm 1951 [1951b], s 9-26.
11 Elmer Diktonius, "Död ung skald", Arbetarbladet (Helsingfors) 14 november 1930, mina kursi¬
veringar.
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För samtiden tedde sig inte Parlands författargärning alltför omfattande, men
förutom det publicerade - den nämnda diktsamlingen, dikter och kortprosa i
Quosego, artiklar i skilda ämnen i Hufvudstadsbladet och tidskrifter, samt en

prisbelönt novell - fanns i manuskript ett stort antal dikter, noveller och artiklar,
samt romanen Sönder, (om framkallning av Veloxpapper). Sålunda kom författar¬
skapet att byggas delvis postumt, inledningsvis med publiceringen av Återsken
1932 (dikter, noveller, artiklar och romanen), fortsättningsvis med utgivningen
av Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter 1964, Den stora Dagenefter. Samlad
prosa 1 1966, och Säginteannat. Samlad prosa 2 1970.12

Att jag valt att fokusera den senare delen av Parlands författarskap har sin
förklaring i att detta från början var tänkt som en avhandling om Sönder. Även
om min väg till de frågeställningar jag sysslat med gått över Parlands tidiga lyrik
(över Diktonius' och Björlings dikt) och valda delar av prosatexterna (inklusive
Sönder), väcktes min vilja till att grundligt engagera mig i författarskapet av
Oscar Parlands Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen, 1991.13 Här fanns
resonemang och linjer som förtjänade att undersökas vidare, samtidigt som jag i
någon mån reagerade mot andra påståenden. Kunskap och inlevelse blev en
inspirationskälla och en prövosten. Jag läste mer av vad som skrivits om
Parlands texter, men förvånades över att vid sidan av Kunskap och inlevelse hade
ingen större studie eller bok skrivits sedan Ghita Barcks pro gradu-avhandling
1952.14 I avhandlingsarbetets begynnelse var mitt syfte att göra en närläsning av
Sönder som roman mot bakgrund av 1920-talets estetiska och kritiska ström¬
ningar. Efterhand har mina frågeställningar vidgats. Avhandlingens grundfråga
löd: Hur kan vi läsa och förstå Sönder? För att lyckas svara på frågan har jag
varit tvungen att ta ställning till ett antal andra frågor som har att göra med
romanprojektet Sönder, Parlands samtid och författarskapet i stort. Jag har under¬
sökt vad nykritiken skulle kalla externa faktorer - författarens liv, idévärld och
estetik - för att kunna göra en närläsning av romanen. För att kunna komma åt
romantexten har jag studerat romanprojektets kontext, som kommit att intressera
mig allt mer. Något av detta arbete redovisas i kapitel I och II, medan det tredje
kapitlet består av min läsning av Sönder.

Jag ger i avhandlingens inledande kapitel en biografisk skiss vars syfte är att
ge sammanhang, bibliografiska och personliga, samt att något komplettera eller
korrigera historieskrivningens gängse bilder av Parland. Han var en nyfiken,

12 Henry Parland 1929b, "Jag och min fars glasögon", De 14 bästa studentnovellerna ur Bonniers
Veckotidnings pristävlan 1929, Stockholm 1929, s 183-205. - De efterlämnade manuskripten i
HPA. - De postuma utgåvorna 1932 [redigerad av Gunnar Björling, Rabbe Enckell, Sven Grönvall,
Oswald Parland], 1964, 1966 och 1970 [redigerade av Oscar Parland] har alla förlagsort
Helsingfors. Romanen Sönder gavs ut separat Stockholm 1987. Sönder har översatts till finska,
Rikki (Veloxpaperille vedostamisesta), Helsingfors 1996, liksom Hamlet sade det vackrare; Hamlet
sanoi sen kauniimmin. Kootut runot, Helsingfors 1967.
13 Oscar Parland, Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen, Helsingfors 1991.
14 Ghita Barck, "Henry Parland" (Pro gradu-avhandling), Svenska litteratursällskapets i Finland
Historiska och litteraturhistoriska studier 27-28 (SSLF 335), Helsingfors 1952, s 137-218.
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kosmopolitisk begåvning som hade engagemanget, vidsynen, utblicken och
viljan att förändra och påverka. Han var också den livströtte, den svage, den
beroende och den flyende. Tyngdpunkten ligger på åren 1927-1930, Parlands tid i
Helsingfors respektive Kaunas. Jag ger även preliminära svar på hur Henry
Parland och hans texter förhåller sig till de andra finlandssvenska modernisterna
och deras texter. Här spelar framför allt Gunnar Björling en viktig roll, men även
Elmer Diktonius, Rabbe Enckell och Edith Södergran behandlas i en kortfattad
kartläggning av Parlands lyrik och kortprosa fram till våren 1929. Vidare
diskuteras inspirationskällor som Vladimir Majakovskij, Richard Huelsenbeck;
dadaism, futurism, expressionism och Neue Sachlichkeit.

Jag försöker också visa hur mycket Parlands läsning och kritik av Björlings
dikt 1927-29 betydde för dennes utveckling som diktare långt efter Parlands bort¬
gång. Forskningen och kritiken tycks överens om att Björlings dikt genomgick
ett viktigt utvecklingsskede under slutet av 1920-talet, men Parlands roll i denna
utveckling har hittills varit otydlig.15 Parlands och Björlings diskussioner kastar
ljus över bägges estetik och poetik under dessa år. I slutet av april 1929 utkom¬
mer Parlands enda av honom själv sammanställda bok, Idealrealisation. I maj
samma år reser han till Kaunas. Den litauiska litterära scenen och Parlands - tidi¬

gare aldrig kartlagda - kontakt med denna 1929-30 diskuteras i "Mellan Keturi
Véjai och Trecias Frontas. Litauiska modernister" (två litauiska avant garde¬
tidskrifter). Det första kapitlet avslutas med att romanen Sänders tillkomst¬
historia från sommaren 1929 till tidig höst 1930 tecknas.

I kapitel II undersöks sambanden mellan Parlands artiklar och essäer i Litauen
och den ryska formalismen. Den förhärskande bilden av Parlands förhållande till
rysk formalism är att han av sin morbror Vilhelm Sesemann, professor i filosofi,
sommaren 1929 introduceras i formalismens tänkande och att han under dennes

vägledning skriver sina artiklar och essäer.16 Denna historieskrivning diskuteras

15 "Henry Parland kom med en ny generations receptivitet och respektlöshet och raljanta ironi
samt skänkte under sin korta levnad impulser och oförglömligt följeskap. Ett ljus tänt i livets för-
dumningsanstalt! Han hade utbildat sin intellektuella sakligstil. Ägde en formbegåvning och konst¬
närsperson som verkade inspirerande. Konstnärligt profiterade jag av honom, inte tvärtom", skrev
Björling själv på tal om Quosego. G Björling, "Min skrift - lyrik?", Poeter om poesi, (red) Johannes
Edfelt & Olof Lagercrantz, Stockholm 1947, s 21-48, citat från 35-36. - Se vidare Bo Carpelan,
Studier i Gunnar Björlings diktning 1922-1933 (diss), Helsingfors 1960 (SSLF 377), s 119: "Vad vi i
Quosego egentligen för första gången bevittnar, är Björlings radikala uteslutningsmetod - en metod
som liknar kubisternas." Se också t ex R Enckell 1934, s 94-101; B Holmqvist, "Inledning till
Björling" (1949), Kritiska ögonblick. Essäer, artiklar 1946-1986. I urval av Torsten Ekbom och
Olle Orrje, Stockholm 1987, s 1987, 124-25; Holmqvist 1951b, s 118-119; Erik Gamby,
"Inledning", Gunnar Björling, Allt vill jag fatta i min hand. Efterlämnade dikter med biografisk
inledning och i urval av Erik Gamby, Stockholm 1974, s 9-10; Anders Olsson, Att skriva dagen.
Gunnar Björlings poetiska värld, Stockholm 1995 [1995a], s 70,356, not 77, 80.
16 Historieskrivningen, som bygger på O Parland 1991 (kapitlen först publicerade 1982-84), kan
sägas ha fått kanonisk status 1989 i Clas Zilliacus' framställning i "Den ofinlandssvenske: Henry
Parland", Den Svenska Litteraturen, V. Modernister och arbetardiktare 1920-1950, Lars Lönnroth
& Sven Delblanc (red), Stockholm 1989, s 172-175, särskilt 174; samt i K-J Liedtkes artikel om
Parland i Kindlers Neues Literaturlexikon, band 12, 1991, s 968. Se också Michel Ekman, "Modem¬
isterna och jaget. Om några nya modernismstudier", Nya Argus nr 2, 1992, s 43-46.
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och problematiseras utifrån Parlands respektive Sesemanns inställning till och
bruk av formalistiskt tankegods och deras personliga kontakter. Flera av dem
som kommenterat Sönder har också sett romanen som påverkad eller inspirerad
av formalistiska idéer. Längst går Stefan Malmberg i en uppsats 1985: "Sönder
representerar ett djärvt försök att tillämpa de moderata formalisternas struktur¬
uppfattning på prosan: Henry Parland strävar även till att överföra Tynjanovs
semiologiska perspektiv inom filmen till prosan. Romanen vimlar sålunda av
tecken och visuellt dynamiska effekter."17 Men ingen av dem som skrivit om
Sönder har varit särskilt tydlig i beskrivningen av romanen som formalistiskt
inspirerad. Texterna som kommenterat Parlands essäer har inte heller varit
tydliga, snarare tvärtom: påståenden utan redovisat stöd i texterna, varken
Parlands eller formalisternas, har fått stödja antaganden och spekulationer. Jag
diskuterar i kapitel II i första hand fem texter: en essä för Quosegos aldrig
utgivna femte nummer, "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt",
samt fyra filmartiklar för Hufvudstadsbladet. Genom undersökningen i kapitel II
av Parlands essäer ges en grund för resonemang om formalistisk inspiration för
romanen i kapitel III. För att rätt förstå essäernas inriktning och framställning
sätter jag in dem i ett sammanhang av tidigare inhemsk debatt, tänkta mottagare
och Parlands tidigare ståndpunkt, diskuterad i kapitel I. Essän och artiklarna blir
också startpunkten för en intensiv brevdiskussion mellan Parland och Björling.
Syftet med detta andra kapitel är tredubbelt: dels syftar det till att bestämma hur
Parlands artiklar förhåller sig till den ryska formalismen, vad han läst och inte
läst - en sorts reduktiv komparation -, och utifrån detta ge en rimlig värdering av
dem; dels ifrågasätter det historieskrivningen kring Sesemann, Parland och
formalismen; dels ger undersökningen viss information om vad vi högtidligt kan
kalla Parlands estetik eller poetik under tiden i Litauen.

Kapitel III består av en läsning av Sönder.18 Sönder är en kort roman, som i
tryck upptar cirka 125 sidor. Berättaren Henry Parland bestämmer sig för att
skriva en bok om sin avlidna väninna Amy, men har svårt att minnas henne
tillräckligt väl. För att komma i kontakt med sina minnen framkallar han ett
fotografi av henne. Här börjar han minnas och berättar om den sista tiden de
tillbringat tillsammans. Det är en historia om en nattlig utflykt till en bekant
utanför Helsingfors, ett besök hos Gunnar med samtal om ekonomi och Amy,
samt en uppflammande svartsjuka när Henry tror sig möta en rival i grå hatt
utanför hennes port. Svartsjukan leder till en kris med Amy, som säger sig vara
oskyldig, och gråter för att Henry behandlat henne illa. Sedan kommer hon till
Henrys kontor för att få hjälp att skaffa ett jobb, men han skrattar ut henne och

17 Stefan Malmberg, "Henry Parland och den konstnärliga formen", Studier i Henry Parland,
Meddelanden nr 11, Litteraturvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi, Åbo 1985, s 45-81, citat
från s 75. Se också O Parland 1991, s 49; K-J Liedtke 1991, s 968.
18

Jag har medvetet valt beteckningen 'läsning' för att placera mig i en tradition av anglosaxiska
readings från New Criticism och framåt, och för att distansera mig från de mer extrema fallen av
narratologisk analys, med dess implicita positivistiska förmodanden.
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de skiljs i vredesmod. Därefter vill Henry återknyta bekantskapen. Man träffas
hos Amy, på kaféer och restauranger, men inget blir som tidigare. Amy insjuk¬
nar hastigt och dör. Här slutar romanens första del. I den andra delen vet Henry
inte hur han .skall fortsätta sin bok, men bestämmer sig för att komplettera det
porträtt han givit av Amy med berättelsen om hur de träffats, blivit ett par och
levt fram till den nattliga utflykten i den första delen. Den andra delen avslutas
med att de ligger i Amys säng medan Henry försöker komma ihåg något viktigt.
I epilogen påstås Henrys roman vara färdig och han går ut för att supa upp
honoraret på en krog tillsammans med en barflicka.19

Sönder är en oroande text, svår att förstå sig på. Vad handlar romanen om?
Vilka är dess drivkrafter? Hur förhåller sig berättaren Henry Parland till den Henry
Parland som dog 1930? Och vad är egentligen romanens text? När Henry Parland
avled i november 1930 var romanen oavslutad och opublicerad. Någon gång
under hösten hade romanmanuskriptet lagts åt sidan, en tillfällig paus i skrivan¬
det blev definitiv. Det vi idag har att arbeta med är ett manuskript på cirka 120
sidor, samt ändringsförslag på lösa papper och i skrivblock. En interpret måste se
till flera synkrona manuskriptversioner; romanen som den förelåg vid varje
ögonblick i skrivprocessen och slutligen romanen som den förelåg vid Parlands
bortgång. Här kan den nutide läsaren inte göra anspråk på fullständighet, men en
inblick i romanens tillkomst, dess diakrona dynamik, och hur projektet utveck¬
lats och förändrats från november 1929 och framåt är nödvändig. Hela manu¬

skriptet - strykningar, ändringar och tillägg - blir i detta perspektiv betydelse¬
fullt, inte minst därför att något slutligt fastställande - respektive förkastande -

av de olika romaner Sönder varit på vägen inte gjorts, åtminstone finns det inga
handfasta spår av en definitiv redigering. En sådan definitiv redigering är inte
heller mitt syfte, det vore att göra våld på romanens potential. Att interpreten på
samma gång måste handskas med en och samma roman i olika skepnader är ett
problem, som samtidigt är en möjlighet och en frihet. Jag måste hela tiden
argumentera för min läsning, inte som den enda möjliga, men som en möjlig,
produktiv handling. Vad är Sönderl Jag försöker genom att undersöka Parlands
skrivprocess, manuskriptets strykningar, berättandets drivkrafter och inre logik
följa en möjlig roman. De andra versioner som kan - och har - skapats av text¬
materialet diskuteras, men läsningen utgår från en version, en version som aldrig
tryckts, men som förhoppningsvis kommer att bli en konkret bok i framtiden.

Roland Barthes har talat om läsbara och skrivbara texter. Läsbara texter (le
lisible) är texter som stryker medhårs, motståndslösa texter med tomma anspråk
på realism, medan skrivbara texter (le scriptible) blir ett sorts ideal av uppford¬
rande medskapande, texter som upprör, som tillåter, ja tvingar fram, läsarens
medskapande. Barthes skriver:

19 Så skulle en kort resumé av romanens historia kunna se ut, en resumé som visserligen kan sägas
vara rättvisande vad gäller romanens ytplan, men som saknar djup och sammanhållande linjer. Min
förhoppning är att min läsning skall kunna ge detta.
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quels textes accepterais-je d'écrire (re-écrire), de désirer, d'avancer comme une
force dans ce monde qui est le mien? Ce que 1'évaluation trouve, c'est cette valeur-
ci: ce qui peut étre aujourd'hui écrit (ré-écrit): le scriptible.20

Jag tror att en läsare, en uttolkare, måste ha ett förhållande liknande det Barthes
skisserar till den text som skall läsas. Sönder är en sådan, för mig, skrivbar text,
i betydelsen en text som upprör och pockar på uppmärksamhet, men också i
betydelsen en text som - redan i sin öppna, oavslutade form - idag måste skrivas
på nytt, kräver medskapande för att vara meningsfull. Att läsa och tolka Sönder
är att skriva, att på nytt skapa Sönder, med andra ord: att fortfarande vara en del
av skrivprocessen.21

I själva verket torde all textetablering och -analys vara tvungen att arbeta
under liknande villkor. På senare tid har tanken, att det inte finns några definitiva
texter eller ur-versioner att gå tillbaka till eller etablera, utmanat tidigare textkri¬
tisk hantering och enögda litteraturvetenskapliga föreställningar. Den organiska
texten (i singular), auktoriserad genom författarintentionen, ter sig idag som en

mytisk eller mytologisk föreställning, liksom en textkritisk hantering som söker
etablera stabila, definitiva och hela texter.22 Hans Walter Gabler, som redigerat
den stora Ulysses-utgåvan Ulysses: A Critical and Synoptic Edition, argumen¬
terar exempelvis för att utgivaren är en auktoritet som skapar text utifrån doku¬
ment - inte en återskapare av något som funnits - och att varje utgåva i den
meningen är nyskapad.23 Varje textetablering är en ny, auktoritativ menings¬
produktion - på samma sätt som en läsning är det. Denna meningsproduktion
får, som redan framhållits, inte vara slumpmässig eller ohöljt subjektiv. Läsaren
av min text måste därtill kunna följa med i resonemangen, därför ger jag i
läsningskapitlets inledning en kortfattad orientering i textmaterialet, där jag lyfter
fram oklarheter och problem. Till enskilda problem återkommer jag längre fram.

20 Roland Barthes, S/Z. Essais, Paris 1970, s 10. I översättning: "Vilka texter vore jag villig att
skriva (att skriva på nytt)? Vilka texter har jag lust till? Vilka skulle jag kunna införa som en
drivande kraft i min egen värld? Värderingens process leder till följande värde: 'det som idag kan
skrivas (skrivas på nytt)': det skrivbara." S/Z. Essä, Lund 1975, s 10.
21 Märk samtidigt differensen, eller gradskillnaden, mellan den bartheska skrivbara texten, som
alltså närmast är ett ouppnåeligt ideal, och den konkreta parlandska texten. Barthes diskuterar inte
alls skrivbarheten ur ett textkritiskt perspektiv. Jag menar att Sönder är en skrivbar text i Barthes'
mening, samt i ytterligare en bemärkelse, den textkritiska (eller historiska).
22 Se Palimpsest. Editorial Theory in the Humanities, edited by George Bornstein and Ralph G
Williams, Ann Arbor 1993: t ex George Bornstein, "Introduction", s 1-6; densammes "What Is the
Text of a Poem by Yeats?", s 167-193; D C Greetham, "Editorial and Critical Theory: From
Modernism to Postmodernism", s 9-28, m fl bidrag. - Se vidare Johan Svedjedal, "Textkritisk
litteraturteori. Några linjer i svensk och anglosaxisk textkritisk debatt", Barbro Ståhle Sjönell (red),
Textkritik. Teori och praktik vid edering av litterära texter. Föredrag vid Svenska Vitterhets¬
samfundets symposium 10-11 september 1991, Stockholm 1991, s 42-78. - Jämför också Gérard
Genettes kommentar angående Prousts A la recherche du temps perdu, att ju mer vi vet om textens
genes, desto mindre homogen eller sluten ter den sig. Genette, Narrative Discourse Revisited,
Translated by Jane E Lewin, Ithaca, New York 1994, s 155.
23 Hans Walter Gabler, "On Textual Criticism and Editing: The Case of Joyce's Ulysses",
Bomstein & Williams (red) 1993, s 195-224. James Joyce, Ulysses: A Critical and Synoptic Edition,
prepared by Hans Walter Gabler with Wolfhard Steppe and Claus Melchior, 1-3, New York 1984.
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Hur är Sönder berättad? Jag anknyter till en rad litteraturteorier och litteratur¬
teoretiker; läsaren kommer att möta hänvisningar till bland annat rysk formal¬
ism, framför allt Viktor Sklovskij, som får stå som portalfigur för den tradition
som mitt arbete skriver in sig i. Det jag prövar är ingen ortodox 'formalistisk
läsning', men Sklovskij ger ett med Parland samtida synsätt som öppnar för en

typ av iakttagelser. Detta perspektiv kompletteras med Roland Barthes' syn på
texten som en väv av andra texter, hans resonemang om 'skrivbarhet' och 'läs¬
barhet', om punctum som det som griper betraktaren/läsaren. Det verk av Barthes
jag framför allt återvänt till för att söka kraft, inspiration och idéer är S/Z.
Essais. Dock följer jag inte S/Z som en 'metod', utan som ett uppfordrande
exempel. Till hjälp i kartläggningen av hur Sönder berättas har jag haft den
kanske främste av systembyggande narratologer, Gérard Genette, vars essäer om
Proust fått bistå med ett urval deskriptiva termer.24 Läsningen är min, men i
kommunikationens tjänst har jag sökt begrepp, men också mött utvecklande
frågeställningar hos Genette; dessa verktyg har också bidragit till nya insikter i
romanbyggets strukturer. Verktygen, begrepp och distinktioner presenteras där de
tas i bruk i avhandlingen.25 En text som inledningsvis spelade stor roll för mina
frågor till Sönder var Peter Brooks' Reading for the Plot. Design and Intention in
Narrative 26 men dessa frågors svar har inte i samma utsträckning avspeglats i
min text. Brooks' teorier och namn figurerar i min framställning oftast i noterna,
ett sorts subversivt inflytande som inte omedelbart låter visa sig. I läsningens
slutord knyter jag något ihop den brookska säck jag lämnat öppen under arbetet.

Nyhetsvärdet i min läsning torde inte ligga i användandet av Genettes
begreppsapparat, som i Sverige introducerats av bland andra Ulf Olsson och Per
Wallroth i avhandlingar om Birgitta Trotzigs De utsatta respektive Hjalmar
Bergmans Knutsmässo marknad. Däremot kan den av rysk formalism inspirerade
infallsvinkeln möjligtvis betecknas som något nytt, en fruktbärande gren i åt¬
minstone detta arbete. Men först och främst hoppas jag att läsningen av Sönder
skall ge tydligare konturer åt romanen och Parlands författarskap i stort, och i ett

24 Jag följer alltså delvis Gérard Genette, och den narratologiska begreppsapparat som utvecklats i
bl a Figures II, Paris 1969; "Discours du récit", Figures III, Paris 1972 (eng övers av Jane E
I^ewin, Narrative Discourse. An Essay in Method, Foreword by Jonathan Culler [1980], Ithaca,
New York 1995); Nouveau discours de récit, Paris 1983 (Narrative Discourse Revisited 1994). Inte
minst viktig är den senare boken, Genettes kommenterade återbesök i narratologiverkstaden.
Vidare utnyttjar jag de (översatta) svenska termer som myntats av Ulf Olsson, I det lysande
mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta (diss), Stockholm 1988 [1988a] respektive Per
Wallroth, Eländets triumfator. Studier i Hjalmar Bergmans roman Knutsmässo marknad (diss
Uppsala), Stockholm 1992. Till skillnad från Olsson och Wallroth känner jag inget krav på att
introducera en fullständig genettesk modell, utan jag använder begreppen för iakttagelser gjorda i
romanen. Begrepp jag anser överflödiga i den här kontexten lämnar jag därhän.
25 Jag har under avhandlingsarbetets gång ställt mig frågan om det är möjligt att fånga en berät¬
telses alla subtililiteter i en beskrivning av texten och varit tvungen att svara: nej. Inget kan ersätta
den litterära texten, vi kan endast med narratologins verktyg ringa in och sätta namn på några av
de iakttagelser vi mer eller mindre medvetet gör under läsningen.
26 Peter Brooks, Reading for the Plot. Design and Intention in Narrative [1984], Cambridge,
Massachusetts-London, England 1992.
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något vidare perpektiv, Parlands roll i den finlandssvenska modernismen. Jag är i
läsningen inte på jakt efter alla berättelsers gemensamma grundstruktur eller
-villkor, det är inte heller systemet eller metoden för läsningen som är det
viktiga. Medan exempelvis Gérard Genette säger sig ha ett dubbelt motiv med sin
framställning: både poetik och kritik, både en metodisk narratologisk essä och en

läsning av Prousts roman,27 är mitt syfte att läsa romanen, inte att bidra med en

poetik. Eventuella narratologiska eller allmänt teoretiska insikter och slutsatser
är läsningens biprodukter. Att läsa en katalog över Genettes termer kan vara

plågsamt, men Genettes essäer om Proust fungerar och är njutbar läsning. Jag
försöker ta vid i den änden - det är inte modellens fullständighet eller allmän¬
giltighet jag söker, utan dess tillämplighet på Sönder.

I La chambre claire: note sur la Photographie diskuterar Barthes i S/Z lik¬
nande ordalag varför vissa foton intresserar honom mer än andra. Resonemanget
som kretsar kring två latinska ord kan tillämpas även på andra artefakter, till
exempel texter. Till skillnad från studium, en i det närmaste "inlärd affekt" [d'un
affect moyen] - "une sorte d'investissement général, empressé, certes, mais sans
acuité particuliére" - inger vissa foton betraktaren något mer, tack vare ett andra
element, som kommer in som en störning i studium. Barthes kallar detta andra
punctum: "car punctum, c'est aussi: piqüre, petit trou, petite tache, petite coup-
ure - et aussi coup de dés. Le punctum d'une photo, c'est ce hasard qui, en eile,
me point (mais aussi me meurtrit, me poigne)."28 Jag kommer att återkomma
till diskussionen om punctum. Tills vidare ställer jag mig frågan: vad är det som
träffar mig, sårar mig vid läsningen av Sönderl Jag fascineras av meditationerna
över minnet och tiden, beskrivningarna av framkallningstekniken, det dubbla
berättarperspektivet där Henry i ett nu försöker förstå ett då, och där läsaren - på
berättarens bekostnad - tror sig förstå mer. Henry berättar med en tilltalande
osäkerhet - "kanske" är ett av romanens vanligaste ord - och med en ständig om¬
prövning av de egna minnena. Men punctum handlar också om något mer-vad?

Här kan mina drivkrafter skönjas: på samma gång som jag känner igen mig
begriper jag inte alls - lika lite som romanens Henry eller Amy. Vi försöker alla
tolka handlingar, skeenden, minnets funktioner - men också språkliga figurer,
berättarstrukturer och berättandets villkor överhuvud.

Min läsning av romanen bygger i grunden på några få, enkla idéer. För det
första en reaktion mot de många biografiska tolkningarna av romanen, ända från
Rabbe Enckells förord till 1932 års Återsken, där romanen ses som resultatet av

ett psykologiskt behov, "att dess intellektualitet tjänat ändamålet att frigöra
författaren från en upplevelse" 29 Den biografiska koppling som redigeringen av

27 Genette 1995, s 22-23.
28 Roland Barthes, La chambre claire: note sur la Photographie, Paris 1980, s 48-49. - Svensk
övers Det ljusa rummet. Tankar om fotografiet, Stockholm 1986, s 43—45: "[studium:] ett slags
allmänt och visserligen uppmärksamt engagemang, men utan någon särskild skärpa"; "ty punctum
är också ett stick eller litet hål, en fläck eller skåra - dessutom ett tärningkast. Ett fotos punctum är
denna tillfällighet som träffar mig (men som dessutom sårar mig, plågar mig)."
29 R Enckell, [inledning till] H Parland, Återsken, Helsingfors 1932, s XIII.
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romanen ville tona ned förstärks här av Enckells förord. Utgivarna Gunnar
Björling, Rabbe Enckell, Sven Grönvall och Oswald Parland hade ersatt namnen
på vissa för de samtida läsarna lätt identifierbara romanfigurer: "Henry Parland",
"Gunnar", "Sven", "Rolf'.30 De utbytta namnen i kombination med förordet
ledde ändå till att de första läsarna, stick i stäv mot redaktörernas intentioner,
sökte efter den 'bakomliggande' biografiska sanningen.31 Romanens allmän¬
giltiga sanning, dess generella diskussioner, dess narrativa struktur - kort sagt,
dess egenskap av roman - kom något att skymmas av den biografiska kopp¬
lingen. Också i Oscar Parlands utgåva 1966 gavs, av förklarliga skäl, kommen¬
tarer om Henry Parlands liv som bakgrund till romanen. Parlands känslor och
levnad under åren i Helsingfors fick belysas av romanen, och vice versa. Att helt
frigöra sig från att bokens författare är Henry Parland är naturligtvis inte möjligt.
Det går att finna överensstämmelser mellan vad vi vet om Parlands liv och
romanen, men också skillnader.

Jag menar att trots att huvudpersonen i romanen kallas Henry Parland är
Sönder inte en självbiografi. I samma utsträckning som all litteratur berättar om
upphovsmannen går Sönder att läsa som ett biografiskt dokument, men - om
man kan säga det med en paradox - Henry är inte Parland. Henry arbetar på
kontor, konsulat eller bank och bor ensam, Parland studerar och bor hemma hos
föräldrarna.32 Henry handlar med cement, Parland drar växlar. 'Verklighetens'
Amy heter Nancy och Megy,33 kanske också Vera. Romanens Brigitte kan

30 Att söka förebilder till romanpersonerna utifrån de namn som ges i texten är tacksamt. Före¬
bilder med samma namn tycks finnas i varje enskilt fall, utom vad gäller Amy (och Brigitte, vars
'verkliga' namn i romanen vi inte får veta). Till och med så perifera personer som Galja i epilogen
och Raila i ett sent utkast till vidareutveckling av plagescenen dyker upp i Parlands antecknings¬
block, HPA. I vilken grad dessa personer representeras av sina litterära homonymer är naturligtvis
en annan sak. - Utgivarna av Återsken avslöjar (för oss sentida läsare) de personer som man ansåg
kunde vara förebilder för romanfigurer genom att byta ut deras namn. De namn som sågs som
fiktiva fick kvarstå.
31 Se vidare "Tidigare forskning. Reception" nedan (särskilt Ghita Barck 1952, Erik Ekelund 1932,
Agnes Langenskjöld 1933), samt kommentarer av Sven Grönvall i en opublicerad essä 1932, SLSA
903.3.1. Erik Gamby intervjuade 1969 Grönvall och Carl-Gustaf Neovius (Grönvall 1969
respektive Neovius 1969), bandinspelningarna förvaras i Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala.
Neovius sätter, liksom med de flesta som kände Parland, likhetstecken mellan liv och dikt, bekanta
och romankaraktärer. Jämför Björlings resonemang i breven till Parland, citerade i avsnittet "Min
läsning av manuskriptets textväv" i kaptel III. - Karin Petherick har bestämt framhävt romanens
fiktionskaraktär i "Four Finland-Swedish Prose Modernists: Aspects of the Work of Hagar Olsson,
Henry Parland, Elmer Diktonius and Rabbe Enckell", Scandinavica, Special issue devoted to
Modernism in Finland-Swedish Literature, 1976, s 45-62.
32 Parland arbetade på bank sommaren 1928, och på konsulat från sommaren 1929. Detta tycks
motsäga mina argument, men yrkesverksamheten i romanen skiftar på ett närmast okontrollerat
sätt, och Henry studerar inte. Som vi kommer att se ville Parland senare göra Henrys yrkes¬
verksamhet mer enhetlig.
33 Parland arbetade inledningsvis med flera olika namn, samt stavar emellanåt Ami, eller Amie -

jag skriver genomgående Amy. Kanske fastnade Parland för namnet Amy då namnet förenar
Nancy och Megy med Nancys och Megys gemensamma slutvokal. (Nancy var dessutom fru A.) -
Jämför tidiga romandispositioner, där Henry framkallar bilder av både Nancy och Megy, dvs av
två olika kvinnor. Löst blad (rubrik "Romanen") i arkivmappen med Sönder, HPA. - Huvudper¬
sonernas namn är etymologiskt passande. Amy är en engelsk variant av det franska namnet Aimeé
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tänkas motsvara 'verklighetens' Megy, eller Olga. Författare arbetar med utsnitt,
reduktioner av verkligheter, transformeringar av händelser och personer, och slut¬
ligen: författare fantiserar.

Framför allt är det mycket intressantare att läsa romanen som en roman. Min
andra grundläggande idé är att Sönder inte i första hand är en roman om Amy,
eller om förhållandet mellan Amy och Henry: Sönder är en roman om att skriva
en roman.34 Sönder är inte en roman som skildrar sin egen tillkomst, därtill är
det metafiktiva bygget för komplicerat: Sönder är de kommentarer Henry ger
medan (samt före och efter) han skriver sin roman, som vi aldrig får läsa. Helt
entydigt är inte heller detta, gränserna mellan Henrys metafiktiva kommentarer
till sin roman och den roman han skriver tycks vara flytande.35

Henry Parlands roman Sönder

Henrys beskrivning av sitt arbete med sin roman

Inledning
Dell Del II

Figur 1. Metafiktiva nivåer i romanen Sönder
Observera att den roman Henry skriver inte visas i figuren. Henrys roman skulle ligga
utanför den inre rektangeln, men inuti den yttre, kanske som en parallell till den inre.

Romanen Sönder är tydligt strukturerad; med en metafiktiv ramberättelse -

Henry skall skriva en roman - och två delar som är Henrys berättelse om

och betyder "älskad", medan Henry är en engelsk variant av tyskans Henrik och betyder
"härskare" (och "hem"). Karin Johansson, Namnboken, Trångsund 1991, s 14, 47.
34 Jämför Robert Åsbacka, "Att skriva sig fri. Om Henry Parland och Marcel Proust", Finsk
Tidskrift häfte 2-3 1996, s 133-145, som vänder på resonemanget: "Man kan då [när de flesta läst
romanen 'som en berättelse om en kärlekshistoria'] fråga sig om tillkomsthistorien finns där enbart
som en förevändning, för att ge tillfälle att berätta kärlekshistorien? Det är inte helt otänkbart. Mer
långsökta förevändningar än så för att få tillfälle att berätta en historia kan lätt hittas." (138)
35 För att ytterligare komplicera bilden kan nämnas att de metafiktiva kommentarer som ges av
Henry delvis överensstämmer med vad vi genom brevkommentarer m m vet om Parlands arbete
med romanen. I de tidiga utkasten antyds också en romanpristävlan: "Jag har ett helt år på mig att
skriva denna roman. Jag har räknat ut, ca 2 sidor dagligen." (Företal 1) Se vidare "Romanen
Sönder - tillkomsthistoria" nedani detta kapitel, samt "Textuella förutsättningar" i kapitel III. - Om
metafiktion, se exempelvis Bo G Jansson, "Begreppet metafiktion", Självironi, självbespegling och
självreflektion: den metafiktiva tendensen i Eyvind Johnsons diktning (diss), Uppsala 1990, s 13-34.
Jag avstår här från att i enlighet med Janssons resonemang diskutera Sönder som postmodern
roman.
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romanen, två delar som båda inleds med metafiktiva resonemang och slutar i en
krampartad skrivakt. Del I inleds med orden "Förrän författaren började skriva
denna roman" (175), och avslutas med att Henry, efter att ha fått beskedet om

Amys död, tar fram penna och notisblock och börjar skriva ett brev till Amy, så
som han tidigare regelbundet gjort.36

Och under det jag skrev, vidgades den redan fullkomligt tomma salen, väggarna
spjärnade ifrån varandra, och hotade att glida ut i tomrummet, medan jag krympte
ihop till en huttrande nervknut, och ur den växte ut min hand, som lät pennan
vimmelkantigt rusa fram över papperet. (285)

Här sluts också cirkeln med kapitel 1, vi får motiveringen till varför Henry där
skriver ett brev till den döda flickvännen. (Jämför Marcel Prousts A la recherche
du temps perdu, där Marcel i romanen i den sista volymens sista sidor börjar
skriva det verk vi just läst.) Del II inleds: Kommen så här långt visste för¬
fattaren med ens inte alls huru han skulle fortsätta" (215), och romanen avslutas
med att Henry i epilogen, efter att ha avslutat sin roman, följer barflickan Galja
upp på hennes rum. Där tar han efter en stund fram sitt notisblock och ber om en

penna.

Han satte sig bredvid henne på schäslongen och hon lutade sig nyfiket fram
över hans skuldra. Han kände en stark puder- och konjaksdoft strömma emot [sig]
och ritade under dess intryck några meningslösa streck på papperet. Vad var det
egentligen han skulle skriva? Det hade han redan glömt, men en brinnande känsla
återstod av den och han sökte hjälplöst ikring i rummet. Javisst han skulle kom¬
plettera Amys porträtt med några drag av Galja. Men vilka. Han hade svårt att följa
pennans rörelser, den hade med ens blivit så liten och lätt, att fingrarna inte kunde
gripa något ordentligt tag kring den. (290-291 )37

Mönstret av parallella skrivakter kan sägas visa att romanbygget är det viktiga,
samt att beskrivingen av Amy aldrig kan avslutas, bli färdig. Romanen kan inte
slutföras. Det förflutna kan inte återtas, återupplevas; 'verkligheten' kan inte
återges. Inom fiktionens ram (metafiktionen) kan Henry inte komma fram till en
tillfredsställande beskrivning av Amy - skrivandet måste misslyckas.38

Sönder innehåller också ett antal funktionellt parallella aktörer. Henrys och
Amys förhållande störs dels av "mannen i den gråa hatten", som är Henrys
skugglika rival; dels av "Brigitte", vars drag för Henry flyter samman med Amys.
Henry och Amy kan också sägas vara dubblerade i sig; förutom 'Amy som hon

36 Detta sker i kapitel 14. Del I har dock ytterligare ett kort kapitel, om tiden närmast efter Amys
död.
37 Manuskripttillägg i blått block VI-VII 30, HPA. Jag har här korrigerat "honom" till [sig].
38 En möjlig scen morgonen efter: Henry vaknar upp med insikten att han misslyckats, att han inte
lyckats ge en bild av Amy; han har krapula. - Sönder anknyter alltså till den stora modernistiska
traditionen, Prousts A la recherche du temps perdu (1913-27), Gides Les Faux-monnayeurs (1925),
m fl romaner. Se John Fletcher & Malcolm Bradbury, "The Introverted Novel", Bradbury &
McFarlane (red) 1978, s 394—415, särskilt 403—410. Jämför Jansson 1990, s 26 (13-34).
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är' finns 'Amy som Henry ser/vill se henne', samt Henrys självbild och insikten
att han, berättaren, kanske lika lite som Amy, är den han trodde. Sönder handlar
också om berättande, minne, pengar, makt och fotografering - romanens under¬
rubrik lyder (om framkallning av Veloxpapper).

Den heltäckande tolkning jag vill åstadkomma kan inte göra reda för allt i den
- trots fördubblingar, repetitioner och paralleller - splittrade, motsägelsefulla och
fragmentariska romanen. Romanens dynamik låter sig inte slutgiltigt fångas i en
tolkning. Trots att texten tycks motarbeta alla harmoniserande försök, följer min
läsning några huvudlinjer. Förutom att betona romanens egenskap av roman och
dess fiktionalitet lyfter läsningen framför allt fram hur viktigt främmandegörings-
begreppet - ostranenie - är för förståelsen av romanens konflikter, misslyckanden
och uppbyggnad, samt hur tematik, berättarteknik och centrala frågeställningar i
Sönder förhåller sig till Marcel Prousts A la recherche du temps perdu som
Sönder involverar i sitt spel genom mottot: "denna bok är kanske ett plagiat av
Marcel Proust".

Jag tar alltså i läsningen stöd i några av diskussionerna och slutsatserna i det
andra kapitlet. Kan en litteraturteoretisk och -politisk strömning som den ryska
formalismen påverka skönlitterära verk? Kan idéer uttryckas i ett skönlitterärt
verk? "Une ceuvre oü il y a des théories est comme un objet sur lequel on laisse
la marque du prix", säger Prousts berättare Marcel i A la recherche du temps
perdu?9 men bryter naturligtvis mot sin egen sentens. Och redan formalismens
historia ger exempel på kontakter mellan teori och praktik; förbindelserna mellan
den ryska futurismen och formalismen, samt mellan formalismen och
Serapionsbröderna är väl kartlagda.40 Men det finns inget ett till ett-förhållande
mellan teori och praktik. Viktor Sklovskij har beskrivit hur Symbolisten Andrej
Belyj i sina försök att skriva antroposofisk epik skapat inte en antroposofisk
roman utan en ny genre: "ornamental prosa". Försöket att skapa ett litterärt verk
som skall korrespondera med en världsåskådning (eller en litteraturteori etc) kan
näppeligen lyckas då ett konstverk alltid förvrider alla dylika korrespondenser,
menar Sklovskij: "It is hard, indeed, to write any piece of literature that corre¬
sponds to anything as such, whatever it be. This is so because art is not a
shadow of a thing but the thing itself. A work of art makes a poor accompa¬
nist."41 Nu kan man säga att Sklovskij själv gör precis tvärtom; han skriver
skönlitterära verk som illustrerar (och motsäger) de egna teserna, och kritisk
prosa som närmast liknar skönlitteratur i det att den smittas av sitt under¬
sökningsobjekt, den skärskådade texten - mer om detta senare. Dock har Parland
aldrig beskrivit någon vilja att skriva en 'formalistisk roman', i detta fall är det
jag - interpreten - som tar hjälp av vad Parland skrivit i sina artiklar för att finna
en öppning i texten, för att komma åt texten. Överhuvudtaget har de intertexter

39 P IV: 461 / B VII: 217: "Ett verk som innehåller teorier är som ett föremål på vilket man låtit
prislappen sitta kvar."
40 Se nedan s 120ffoch 252.
41 Sklovskij 1991, s 171-188, citat från s 172.
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eller illustrativa komparationerjag ger samma funktion; de hjälper mig att finna
ingångar i romantexten. Det är inte fråga om att i första hand påvisa att Parland
läst Sklovskijs, Gides eller Prousts romaner, däremot att han i Sönder arbetat
med samma konstnärliga problem som de. Deras lösningar kan ställas mot
Parlands, oavsett om han känt till dem och tolkat dem på samma sätt som jag.
Komparationerna görs inte främst för att knyta vissa idéer eller verk till Parlands
beläsenhet eller intentioner, resonemangen blir förhoppningsvis led i ett större
sammanhang av texter och idéer - även om jag inte blundar för vad jag faktiskt
känner till om Parlands läsning.

Genom att framhålla projektet (processen, inte produkten) Sönder hoppas jag
kunna dra fram det som motarbetats (eller undertryckts) redan under skrivandet
och i de olika utgåvorna av romanen och därigenom visa att romanen är än mer

spännande än vad som tidigare framkommit. Jag följer hur romantexten växer
fram, hur olika vägar prövas och förkastas, de första läsarnas reaktioner och
Parlands svar på dessa, vidare hur romanen behandlas i de tre postuma utgåvorna,
samt hur jag tänker mig att en utgåva av romanen bör se ut. Min läsning av
romanen inramas sålunda av en inledande diskussion av de textuella förutsättning¬
arna i form av manuskript, tillägg och strykningar, och en avslutande värderande
diskussion av romanbyggets överblivna, förkastade eller strukna fragment, inklu¬
sive den andra roman som började ta form under Parlands efterarbete med manu¬
skriptet.

Källor
De viktigaste källorna för Henry Parland-forskningen är de dokument som till
och med 1997 fanns i Henry Parland-arkivet, i Oscar Parlands ägo i Helsing¬
fors.42 Efter Henry Parlands död togs manuskript, anteckningsböcker, fragment,
brev och foton om hand av familjen, fram till 1950-talet av fadern Oswald Par¬
land och därefter av Oscar Parland. Tack vare den senares vänliga tillmötesgående
har jag fått tillgång till allt material i arkivet, som jag gått igenom vid ett flertal
besök i Helsingfors, framför allt hösten 1994. Här finns bland annat brev till
Henry Parland från Gunnar Björling, Sven Grönvall och familjen, samt Parlands
brev till familjen och Grönvall. Hänvisningar till brev och manuskript är om
inte annat anges till Henry Parland-arkivet, HPA. Oscar och Heidi Parland har
med början under 1960-talet renskrivit och i förekommande fall översatt mer¬

parten av breven i arbetet inför en kommenterad brevutgåva - den fjärde volymen
av Henry Parlands skrifter. Hänvisningar till detta material ges med förkortningen
HPAm. Ett fåtal av de i HPAm renskrivna breven har ej återfunnits i HPA, där¬
ibland Parlands brev till Rabbe Enckell.43 Originalmanuskriptet till Sönder finns
också i en mikrokortskopia vid Svenska Litteratursällskapets historiska och lit-

42 Efter Oscar Parlands bortgång hösten 1997 flyttas HPA till SLSA.
43 Rabbe Enckell säger i en intervju med Erik Gamby 24 juni 1968, Borgå, att brevet förlorats.
Bandinspelning DFA, Uppsala, F15-F17 [R Enckell 1968a],
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teraturhistoriska arkiv, Helsingfors, SLSA 945 (sluten samling). I Herman Par¬
lands ägo finns två av Henry Parlands skolbetyg och några foton, som jag också
fått tillgång till.

Utöver de skriftliga källorna har jag haft mycket stor nytta främst av mina
intervjuer och diskussioner med Oscar Parland, som lotsat mig i Henry Parland¬
arkivet och hjälpt mig att få vidare perspektiv på personer, händelser och förete¬
elser som nämns i brev och anteckningar. Vi har inte varit helt överens i en del
tolkningsfrågor, och de därav följande diskussionerna har verkat stimulerande på
mitt arbete och tvingat mig att skärpa argumenteringen. Även Herman och Bir¬
gitta Parland har besvarat mina frågor.

Jag har också utnyttjat brev- och manuskriptsamlingar i Svenska Litteratur¬
sällskapets i Finland historiska och litteraturhistoriska arkiv, Helsingfors, och
vid handskriftsavdelningen vid Åbo akademis bibliotek, Kungliga biblioteket,
Stockholm, Uppsala respektive Lunds universitetsbibliotek, samt dokument i
Riksarkivet, Stockholm. Dock finns det i dessa arkiv endast ett fåtal brev och
manuskript av Henry Parlands hand, de flesta i Sven Grönvalls samling, SLSA
903, där också en opublicerad essä om Parland finns i manuskript (Grönvall
1932). Sergius Colliander har dessutom ställt några brev från Grönvall till Ina
Behrsen (från 1930 Colliander) till mitt förfogande.

Jag har förutom intervjuerna med Oscar, Herman och Birgitta Parland ställt
frågor - direkt, per brev eller i telefon - till bland andra Vilhelm Sesemanns
andra hustru Wilma Sezeman och deras son Georgq Sezeman, Ghita Barck, Bo
Carpelan, Erik Gamby, Olle Orrje, samt Torsten Ekbom. Vidare har jag haft
nytta av Erik Gambys i slutet av 1960-talet inspelade intervjuer med Olof
Enckell, Rabbe Enckell, Sven Grönvall, Carl Gustaf Neovius, Eric Olsoni och
Oscar Parland. Banden förvaras vid Dialekt- och folkminnesarkivet, Uppsala.44

*

Det finns sålunda ett relativt stort källmaterial och jag sitter med ett stort
biografiskt material, som jag endast delvis utnyttjar, framför allt redovisas det för
romanprojektet och författarskapet relevanta. Jag använder dock viss biografisk
information, inte minst dagboksanteckningar, som i sin skrivna form tycks ha
utgjort en del av materialet att skapa en roman utifrån. Det är sålunda inte vad
Henry Parland varit med om och dess avspegling i romanen som intresserar, utan
hur det nedskrivna som text bildar en historia som det går att skapa en berättelse
av. Genom att läsa verket skapar vi oss en bild av författaren, men att teckna
denna min bild av Parland har inte varit mitt syfte. Källorna ger visserligen en
annan, eventuellt bättre bild av personen Parland, men en motsägelsefull och

44 Jag har också kontaktat bland andra Carl-Erik af Geijerstam, Maj-Lis Grönvall och Solveig von
Schoultz, vilka har svarat på frågor, dock utan att kunna hjälpa mig närmare. - Hänvisningar till de
av Gamby inspelade intervjuerna ges på följande vis: R Enckell 1968a, Grönvall 1969, Neovius
1969, Olsoni 1968.
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tvetydig bild - inte ens hans närmaste vänner tycks kommit honom nära. Ur det
perpektivet är det beklagligt att de möjligtvis bästa källorna till Parlands inre liv,
förutom all litterärt intressant information, har förlorats. Parlands brev till
Gunnar Björling förstördes tillsammans med resten av Björlings brev och manu¬

skript när en bomb 27 februari 1944 träffade Björlings hem i Brunnsparken.45
Parland tycks ha fört dagbok under sin tid i Kaunas, den nämns i anteckningar i
kvarlåtenskapen, men saknas där. Vera Sotnikova nämner i ett brev till Sven
Grönvall efter Parlands bortgång att Vilhelm Sesemann skall ta hand om Par¬
lands brev, dokument och agenda - almanacka, anteckningsblock, dagbok? - för
att fadern skall kunna bevara bilden av sonen, som han velat att han var.46 Dock
har fadern uppenbarligen fått ta hand om kvarlåtenskapen, möjligtvis kan Sese¬
mann ha bevarat dagboken. Sesemann, som i slutet av 1940-talet arresterades av

sovjetiska myndigheter, dömdes och sändes till Sibirien, fick dock i samband
med bortförandet sitt bibliotek och alla sina papper förstörda. Hans hustru Wilma
Sezeman, som var ögonvittne till händelsen, har berättat hur man slängde allt i
Sesemanns arbetsrum och bibliotek på en matta, drog ut mattan på gatan och
tände på 47 Mitt hopp om att någonstans i KGB:s arkiv finna Parlands dagbok
försvann snabbt. Sesemanns brev till Parlands föräldrar där han berättar om

systersonens bortgång är också förlorat, eventuellt bränt av Maria Parland 48 Om
Parlands tid i Kaunas har jag samlat en del information vid en forskningsresa till
Vilnius och Kaunas, förutom intervjun med Wilma Sezeman också några litau¬
iska texter om och av Parland. Dessa har jag, liksom viss litteratur på finska och
ryska, låtit översätta.

Tidigare forskning. Reception
Den tidigare forskningen om Henry Parlands författarskap är inte alltför
omfattande, men på intet sätt försumbar. Undersökningarna kring Henry Parland
och Sönder kan delas upp i tre delar: kritiska essäer, akademiska uppsatser, recen¬
sioner. Här refereras i första hand forskning och kritik, samt recensionerna av
Sönders första utgåva 1932. Rena recensioner av Parlands övriga texter diskuteras
i avhandlingen där mina resonemang tangerar recensentens eller där min text av
olika anledningar kräver det. I källförteckningen återfinns en bibliografi med
recensioner och texter om Henry Parland. I övrigt hänvisas till Ghita Barcks pro

gradu-avhandling 1952 och Betsey Robbins' receptionsstudie 1985.

45 Se exempelvis Carl-Johan Malmberg, '"Hus störtat in. Du, bygg det förnyades hand!' Gunnar
Björling och katastrofen", Lyrikvännen nr 5, 1993, s 256-263.
46 Sotnikova till Grönvall 9 december 1930, SLSA 903.1. Brevet är på franska, översatt till svenska
av mig. - "Skall nödvändigt införas dagbok", skriver Parland i anslutning till några personliga
anteckningar i ett block 2 augusti 1929, HPA. - O Parland misstänker att kvarlåtenskapen man fått
från Sesemann var "ett urval". Samtal 25 november 1993.
47 Intervju 27 maj 1996.
48 Intervju Oscar Parland november 1993.
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Det största sammanhängande arbetet är Ghita Barcks pro gradu-avhandling
"Henry Parland", tryckt i Svenska litteratursällskapets i Finland Historiska och
litteraturhistoriska studier 27-28,1952. Avhandlingen är en kronologisk genom¬

gång av Parlands liv och författarskap. De metodiska utgångspunkterna är kom¬
parativa och biografiska. Särskilt värdefullt är att Barck haft tillgång till delar av

Henry Parlands efterlämnade och då ännu opublicerade anteckningar, uppsatser
och manuskript, brev från Parland till föräldrarna och brev från Gunnar Björling,
och att hon har intervjuat Gunnar Björling, Sven Grönvall, Oswald och Oscar
Parland.

Läsaren sätts in i ett sammanhang genom en inledande diskussion kring tid¬
skrifternas Ultra och Quosego betydelse för den finlandssvenska modernismen.
Parlands rötter i Storbritannien, Ryssland och Baltikum reds ut och familje¬
förhållanden och miljöbyten används som en grund för en teckning av Henry
Parlands psykiska läggning och personlighet. Bland annat använder Barck Oscar
Parlands roman Förvandlingar, 1945, som illustrationsmaterial och grund för
resonemangen kring de psykologiska förutsättningarna.49 De första litterära för¬
söken inplaceras med varsam hand i ett komparativt sammanhang: Södergran,
Strindberg, Lagerkvist. Barck betonar Parlands utanförskap och medvetna ställ¬
ningstagande mot äldre normer och litteratur och/ör den modernistiska litteratur¬
en.50 Även här söker Barck komparativa spår, vad Parland uppskattat och eventu¬
ellt anknyter till: futurism, tysk post-expressionism, die Neue Sachlichkeif,
Majakovskij,Érenburg. Helsingforsåren och Kaunastiden behandlas ingående. Allt
Parland publicerat analyseras och den tidiga kritiken refereras. Barck kommenterar
framväxten av romanen Sönder och diskuterar i vilken mån Marcel Prousts A la
recherche du temps perdu inpirerat Sönder. Likheter sägs finnas i den "nyktra och
fördomsfria självrannsakan" med vilken Parland omprövar sina känslor, dragning¬
en till det banala och ytliga, i minnesprocessen, i detaljskärpan och i "hans
minutiösa återgivande av de ofta triviala och bagatell-artade intryck som ryms un¬
der hans synfält". Barck undrar också om Parland läst någon av de presentationer
av Proust som publicerats i Finland 1927-28.51 Barck gör vidare en jämförelse

49 Oscar Parland, Förvandlingar. Roman, Stockholm 1945. Att utnyttja en litterär text som bio¬
grafiskt källmaterial är alltid problematiskt, inte minst i detta fall, då Förvandlingar är skriven mot
bakgrund av Henry Parlands texter, liv och tidiga död, och delvis är ett försök att gestalta olika
konflikter inom den Parlandska familjen.
50 Parlands syn på sig själv som enfant terrible framkommer bl a i hans val av signatur när han
först publiceras: "Fainéant" [odåga, latmask],
51 Barck 1952, s 209-210. Erik Kihlman [E. K—n.], "Fem sidor av Proust", Nya Argus nr 5, 1927,
s 54-59. I artikeln återfinns några sidor ur "Du cöté de chez Swann", bl a episoden med
madeleinekakan. Wolfgang Donner, "Marcel Proust och de litterära traditionen i Frankrike", Finsk
Tidskrift 1928, s 153-159. - Det kan tilläggas att Proust presenterats redan i Ultra nr 7/8, 1922: Eino
Palola [E. P-la.], "Marcel Proust", s 99-100. - I en recension av Sönder, Hbl 3 juni 1988, återkom
Barck till jämförelsen med Marcel Proust: "i den mån det finns något 'proustskf i berättelsen så
finns det i sinnet för precision, i att finna 'det exakta mätetalet' för en emotionell upplevelse. Och
såtillvida har Sönder beröringspunkter med Proust att den består av en enda rekapitulationsakt av
tankar och stämningar som samtidigt innebär en frigörelseprocess. Men där slutar alla
jämförelser."
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med sekelskiftets "dagdrivarlitteratur" och framhåller att dagdrivarnas böcker ut¬
spelat sig mot en fond av helsingforsisk miljöskildring, politik och akademiska
diskussioner, medan Sönder är "helt frikopplad från den aktuella verklighets¬
bilden, det är bara i personernas sätt att tänka och handla och i deras konfronta¬
tion med den rent ytliga livssektorn, som vi kan placera dem i rätt tidsålder".52

Barck sätter utan vidare diskussion likhetstecken mellan Parland och roman¬

figuren Henry Parland - det gäller alla Parlands dikt- och berättarjag -, vilket gör
att de psykologiska resonemangen kan underbyggas med både Rabbe Enckells
kommentarer till romanen, Parlands biografi och romantexten. Här ett exempel, i
anslutning till romanens inledning, där ett "självporträtt" tecknats:

Han fortsätter att karakterisera sig själv med epitetet "stämningsmänniska". Hans
strävan att till varje pris kartlägga sina egna affekter - eller bristen på dem - har
en psykologisk förklaring: stämningsmänniskans oro att falla offer för sina käns¬
lor. Parland är alltför ärlig för att vilja ge sin ytliga kärlekshistoria någon djupare
innebörd än den faktiskt ägde, men den ängsligt kritiska hållningen gentemot det
egna jaget röjer en känslodisposition som måste undertryckas. Parland slår hellre
över i nonchalans och sarkasm än han blottar vemodet som med minnena av den
döda Amy strömmar in över honom. (Barck 1952, s 206.)

Barcks pionjärarbete innehåller många fakta kring författaren och personen Henry
Parland, en del diskutabla biografisk-psykologiska resonemang, men framför allt
en heltäckande bild av verket, med kopplingar till samtid och recensioner. Vissa
detaljer kan korrigeras, men ännu 45 år senare har ingen forskare presterat ett lika
tungt vägande arbete.

De mest omfattande studierna kring Parlands verk vid sidan av Barcks avhand¬
ling är Oscar Parlands kommentarer i de tre samlingsvolymerna Hamlet sade det
vackrare, Den stora Dagenefter och Säginteannat, uppsatser samlade i Kunskap
och inlevelse. Essayer och minnen 1991, samt ett föredrag vid Gunnar Björling-
symposiet 1992, "Gunnar Björling och Henry Parland".53 Oscar Parland, som har
unika möjligheter att inkännande teckna dikt och liv, har levt med minnena av
brodern och är den som noggrannast gått igenom kvarlåtenskapen. Han har också
ingående försökt förstå författarskapet. I stort sett allt som skrivs om Henry
Parland tangerar på något sätt Oscar Parlands texter om författarskapet. Här har
också en del av Parland-forskningens problem sitt ursprung - hur säga något
nytt, hur argumentera mot uppfattningar som förts fram av någon som var där,
mot åsikter och minnen som blivit kanoniserade? En konsekvent genomförd
textintern analys eller ett stort insamlingsarbete för att samla alternativa källor
om Henry Parlands liv och verk är de två vägar man kan anträda för att undvika
att styras av Oscar Parlands texter, ovärderliga, men skrivna utan litteraturvetar-
ens perspektiv, frågor och försiktighet. Om jag emellanåt tycks hamna i polemik
mot Oscar Parland på de följande sidorna är det ofrånkomligt, men vittnar i första

52 Barck 1952, s 211.
53 O Parland 1991; O Parland 1993.
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hand om hans oerhörda bredd och skillnaderna i infallsvinkel. På en del punkter
handlar det om tolkning, i andra fall om korrigering av faktauppgifter.

Rabbe Enckell har flera gånger i förord, essäer och recensioner återkommit till
Parlands författarskap, först 1932 i förordet till Återsken, sedan i inledningen till
Modärn finlandssvensk lyrik 1934, i en uppsats i BLM 1949 (omtryckt som
inledning i Hamlet sade det vackrare 1964 och 1992) och i en recension av Den
stora Dagenefter i Hufvudstadsbladet 1966.54 Även Gunnar Björling har beskrivit
Parlands roll i den finlandssvenska modernismen, bland annat i "Min skrift -

lyrik?", 1947.
Av andra texter kring författarskapet kan nämnas en essä från 1936 av Erik

Therman, en av Quosegos kritiker och som poet kallad Parlands "fullkomliga
antipod". I den uppskattande essän ser Therman "ett tomrum och ett negativt
sökande" i hela Parlands produktion. I inledningen till Sönder utläser Therman
lekfylld, ljus och varm innerlighet, medan han menar att romanens två delar
skiljer sig åt; den första en varm och nervskälvande del i jag-form, den andra med
"lidelsefullt noggrann analys", berättad i tredje person. Denna andra del närmar
sig, enligt Therman, empirisk forskning och vetenskap. Sönder ses som "ett
uppslag i ny riktning" eller en förnyelse av "naturalismens uppslag" och där¬
igenom "ett utkast till den moderna empiriska romanen. Den fångar visserligen
inte verkligheten, men den klarlägger dess sakliga förutsättningar."55

Bengt Holmqvist har skrivit ett par viktiga artiklar; 1949 om Parlands essä
"Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" (diskuterad i kapitel II) och
1951 om hela författarskapet. Holmqvist diskuterar i den senare Parlands balans¬
gång mellan '"idealrealisationen'", "åskådarläget" och "mänskligt engagemang".

Hur skulle han kunna avskriva de utslitna värderingarna utan att ersätta dem med
nya fabrikat, vara fri men inte likgiltig, visa klarsyn men inte impassibilité?

"Sönder" ställer problemet och fastslår dess brutala hårdhet - på Parlands
graciösa, indirekta sätt. Trots att den bristande genomarbetningen är märkbar,
särskilt i stilen, når romanen efterhand en psykologisk förtätning som gör den
till ett av periodens märkliga konstverk.

Holmqvist menar att Parland i romanen försöker nå fotografisk skärpa i sin fram¬
ställning och samtidigt åstadkomma "livskontakt". I de bästa partierna lyckas
han: "Det är en framkallning av ytterlig skärpa. Den är 'fotografiskt' exakt och
indifferent. Men tonfallet - det som estetikern Parland kallade 'instrumen-

54 R Enckell, [inledning], H Parland 1932, s V-XIV; Modärn finlandssvensk lyrik, Helsingfors
1934, s 100-105; "Henry Parland", BLM nr 3, 1949, s 191-195; "Den stora Dagenefter", Hbl 28
oktober 1966.
55 E Therman, "Henry Parland", Nya Argus nr 8, 1936, s 103-106. Therman hade också varit
positiv i sin recension av Idealrealisation i Studentbladet 20 maj 1929. Therman och Parland rörde
sig i samma kretsar, men Therman befann sig på distans till Parland, bl a som redaktör för 1929,
den mer traditionella litterära kalender som blev Quosegos efterföljare. - Det första citatet (om
Therman) från R Enckell 1934, s 106. - Om inledningen till Sönder, jämför t ex med O.E. [Olof
Enckell] i Hbl 27 november 1932, som i sin recension av Återsken å sin sida anade "en bisarr och
spöklig stämning, som för tanken till Edgar Allan Poe".
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teringen' - visar att den samtidigt innebär en betydelsefull seger, segern över 'den
stora likgiltighet, som skiljer människorna från livet'." Romanens slut ser Holm-
qvist som ett eventuellt återfall i cynism, när romanförfattaren i epilogen bestäm¬
mer sig för att supa upp honoraret och följer en barflicka till hennes rum.56

Holmqvists diskussion fortsattes i Erik Lindegrens artikel "Ett sannings¬
experiment" i Dagens Nyheter den 22 september 1952, delvis föranledd av Ghita
Barcks Parland-studie. Lindegren skriver om hur Parland försökte objektivera sig
själv, betrakta sig som eller "förvandla sig till en 'sak'", och att romanen bland
annat är en del i detta försök: "under intryck av Proust och även Stendhal" blir
Parland psykolog. "Men i denna på sitt sätt imponerande objektivitet ingår det
också mycken dämpad ömhet, en orolig skuldkänslas självbestraffning." Stig
Carlson vill å sin sida i en artikel 1958 se framkallningen som "ett utslag av

[Parlands] obenägenhet att lämna ut sig själv".57
Peter Curman publicerar 1964, i samband med en pro seminarie-uppsats om

Parland, en essä i Ord och Bild. Curman försöker bland annat finna förklaringar
till vad han kallar "tingsanimismen" i Parlands författarskap. Förklaringarna
finner han i Parlands "livsavgörande psykiska komplikation, som hade sina rötter
i hans barndom". Information om barndomen hämtas i dagboksanteckningar,
skönlitterära texter av Parland själv, men också Oscar Parlands roman Förvand¬
lingar får, som hos Barck, stödja resonemanget om en komplicerad modersrela¬
tion. Även relationen Björling-Parland diskuteras.58

Om enbart Sönder har flera artiklar publicerats. I den första, "Sönder - ett
romanexperiment" från 1962, diskuterar Lars-Gunnar Eriksson Parlands ångest för
likgiltighet och fruktan för "nonchalansen som livsstil", Parlands dragning till
det banala och detaljrikedomen i minnesprocessen, "erinringsfisket i det under¬
medvetnas djup". Parland kallas "en skeptiker, en analytiker som med verklig¬
heten och sanningen som medel analyserade sönder sitt material - för att sedan
sammanfoga bitarna." Eriksson fortsätter: "Här framträder en del av den grund¬
inställning - illusionslösheten, kampen mot resignation och likgiltighet och en

56 B Holmqvist, "Henry Parland och den formalistiska metoden", Bokvännen nr 4, 1949, s 111-114;
"Henry Parland", Samtid och Framtid, oktober 1951, s 469-473 [ 1951 a]; utan större förändringar
omtryckt i Holmqvist 1951b (även omtryckt i Kritiska ögonblick. Essäer, artiklar 1946-1986.1 urval
av Torsten Ekbom och Olle Orrje, Stockholm 1987, s 171-178). - I 1966 års edition fortsätter
scenen i barflickans rum med att Henry känner igen Amy i hennes drag och vill låna en penna för
att kunna teckna ned sina reflexioner. Romanen är slut, men minnesprocessen fortsätter. - Citatet
"den stora likgiltighet [...]" från "Fantasistycken (Irrfärd)", H Parland 1932, s 51.
57 Stig Carlson, "Henry Parland och tidsandan", Tiden nr 8, 1958, s 470-475; omtryckt med
rubriken "Den moderne Henry Parland", Lyrikvännen nr 2, 1964, s 3-6.
58 P Curman, "Lite svalkande likgiltighet. Kring Henry Parland", Ord och Bild 1964, s 479-484
[1964b], Se också Curmans "Henry Parland - grimasernas diktare", Svenska Dagbladet 30
september 1960; "Kanske en pop-poet", Dagens Nyheter 31 mars 1964 [1964c]. Pro seminarie¬
uppsatsen lades fram vid Stockholms universitet VT 1964, Henry Parland - en presentation
[1964a]. Seminarieuppsatsen behandlar Sönder i ett längre kapitel, Curman har haft tillgång den
litterära kvarlåtenskapen, samt intervjuat Heidi och Oscar Parland, Eric Olsoni, Olof Enckell och
Cid Erik Tallqvist. Curman recenserade senare "Henry Parlands prosa", Dagens Nyheter 2
november 1966.

36



skepticism gjord till sanningskärlek - som fogar samman bitarna till en helhet
och skapar ett balansförhållande inom romanen." Artikeln avslutas med några ord
om hur Parland i romanen låter tingen leva och att detta drag och med diktningen
gemensamma motiv gör att romanen blir "såväl en sammanfattning som en
uppgörelse" med hela Parlands verk.59

"Två ledmotiv i Henry Parlands Sönder" behandlas av Erik Stenmark i Finsk
Tidskrift 1968. De två motiven är "mannen i den grå hatten" och framkallningen
av fotografier. Stenmark knyter Parlands teknik att beskriva hur minnet vaknar,
dels genom fotografiframkallningen, dels genom tanken på rivalen i den grå
hatten, till Parlands Proust-läsning. Vidare drar Stenmark paralleller mellan
Parlands användning av elektriska apparater i romanen och August Strindbergs
liknande användning av elektricitet, bland annat induktion, som metafor. Vad
gäller den grå hattens betydelse betonar Stenmark att mannen med hatten aldrig
visar sig tydligt. Detta ger gestalten ett skugglikt drag och möjligen är rivalen
berättaren själv. Här anknyts till ett genomgående dubbelgångarmotiv i Parlands
prosa och till författarskap där motivet uppträtt: Hoffmann, Poe, Dostojevskij
och Strindberg. Stenmark försöker (utan att närmare motivera saken) knyta
Dostojevskijs Dubbelgångaren till Parlands läsning genom en Dostojevskij-
studie, tryckt i Prag 1929. Slutligen ger Stenmark några kommentarer till
Parlands filmintresse och kopplingarna mellan filmkonst och romanen. Den grå
hatten har som berättartekniskt grepp "en viss släktskap med filmens montage¬
teknik, som på liknande sätt använde sig av enskilda föremål som förtätningar av
händelser och sinnestillstånd". Hatten blir "visuell accent" som fångar in något
av '"det fördolda och undanskymda som endast kunde omskrivas'" (citat från Par¬
lands artikel "Den sovjetryska filmen", Hufvudstadsbladet 1 december 1929).60

Karin Petherick har i en utmärkt artikel, "Four Finland-Swedish Prose
Modernists: Aspects of the Work of Hagar Olsson, Henry Parland, Elmer Dikto-
nius and Rabbe Enckell" 1976, bestämt framhållit att Sönder är ett fiktivt verk.
Sönder är en meta-roman, en roman om att skriva en roman - i likhet med
Prousts A la recherche du temps perdu och Gides Les Faux-Monnayeurs (1925),
understryker Petherick, som också tar upp romanens två hänvisningar till Proust
(i mottot och epilogen) och därifrån resonerar kring hur Prousts och Parlands
romaner liknar varandra respektive skiljer sig åt. Parlands bok är ekonomisk och
elegant, med klar syntax i jämförelse med Prousts, skriver Petherick. Kopplingen
ligger snarare i minnes-arbetet, berättarens försök att minnas den älskade. Medan
Prousts berättare nyttjar fotografiska metaforer, framkallar Parlands berättare
verkliga fotografier. I erinringsprocessen ser och förstår berättaren mer av vad

59 Ord och Bild nr 2, 1962, s 162-164. Detta var en uppföljning av en Parland-artikel, som inte
nämner romanen, av M Stenbeck i Ord och Bild nr 1, 1962.
60 E Stenmark, "Två ledmotiv i Henry Parlands Sönder", Finsk Tidskrift 1968, s 436-453.
Stenmark till och med anger ett citat som exakt förebild för ett parti i Sönder: Swanns värld,
Stockholm 1966, s 50. Henry Parland 1966, s 243. - Dmitri Chizhevsky, "The Theme of the Double
in Dostoevsky", René Wellek (red), Dostoevsky, A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs,
NJ 1962.
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som skett och blir medveten av vad som verkligen hänt mellan honom och Amy.
Petherick kallar förfaringssättet psykologisk realism och jämför med Dostojev-
skij.61 Artikeln behandlar kortfattat Sönder, men Petherick har delvis samma

grundläggande idéer som jag och antyder flera linjer som återkommer i min läs¬
ning.

Jag publicerade 1994 ett första utkast till en jämförelse mellan Parlands och
Prousts romaner. Artikeln diskuterar hur vi skall förstå romanens motto: "denna
bok är kanske ett plagiat av Marcel Proust", och pekar på Prousts gestalter
Swann och Odette som parallella med Sönders Henry och Amy, vad detta för med
sig för vår syn på dem, samt skillnaden i erinringsprocessen mellan Marcels ofri¬
villiga och Henrys frivilliga minnen.62

Robert Åsbacka kritiserar i en artikel, "Att skriva sig fri. Om Henry Parland
och Marcel Proust", Finsk Tidskrift 1996, litteraturvetare och kritiker för att inte
ha försökt sig på "en parallelläsning" av Proust och Parland, "inte för att stämpla
Parland som epigon [...] - utan för att ta mottot på allvar".63 Åsbacka utgår
bland annat från René Girard och dennes begrepp mimetiskt begär och jämför
konstellationen Henry, Amy och mannen i grå hatt med triangelrelationer hos
Proust, samt påpekar att det spelar mindre roll hur mycket eller litet Parland läst
av Proust - kärleksrelationernas strukturer upprepas i A la recherche du temps
perdu. Han vill visa att Henrys begär till Amy väcks av rivalen, och att Henry
skriver romanen för att befria sig från den svartsjuka som inte längre har någon
funktion efter Amys död. "Och det enda sättet att frigöra sig från svartsjukan (och
därmed från Amy) är att skapa en sann bild av henne; den slutgiltiga bilden, utan
tvetydig-heter, en bild som slutgiltigt stabiliserat sig och som därmed blir
ointressant. Och detta försöker han göra genom att skriva sin roman: genom att
från [att] ha varit Henry-älskaren bli Henry-författaren." Åsbacka diskuterar också
huruvida "tillkomsthistorien finns där enbart som en förevändning, för att ge
tillfälle att berätta kärlekshistorien". Ett grundläggande problem med Åsbackas
artikel liksom med de flesta av texterna om Sönder är att man inte har kunnat
diskutera romanens struktur på ett tillfredsställande sätt, då man varit hänvisad
till endast de tryckta versionerna av romanen 64 Läsningarna skiljer sig åt

61 Scandinavica, Special issue devoted to Modernism in Finland-Swedish Literature, 1976, s 45-62.
62 Stam 1994a, '"Kanske ett plagiat av Marcel Proust'", Synteesi. Taiteidenvälisen tutkimuksen
aikakauslehti nr 3, 1994, s 2-11, samt i en obetydligt förändrad version, "'Motto: denna bok är
kanske ett plagiat av Marcel Proust' - Henry Parland och Marcel Proust", Om Proust. Röster om
Marcel Proust, hans tid och hans verk, Maria Hjorth & Ingrid Svensson (red), Enskede 1996
(Marcel Proust-sällskapet), s 106-117. - När artikeln skrevs kände jag ej till Pethericks artikel, som
dock bifogades noterna vid den andra tryckningen
63 Åsbacka 1996, citat från s 134. Artikeln motsvarar ungefärligen den andra delen av Åsbackas
C-uppsats, Att skriva sig fri. Om Henry Parlands roman Sönder, Stockholm 1995. - Dock har
Åsbacka varken läst Pethericks artikel eller min. Motivet att "skriva sig fri" i Parlands roman
framhålls till exempel av R Enckell 1932, Grönvall 1932, och Barck 1988. Jämför också Torsten
Ekbom, "'Då träffade han Olerka, tatariska och ballerina vid den litauiska baletten"', DN 25 maj
1974: "Det var minnet av Amy som Parland försökte skriva sig fri ifrån i 'Sönder'".
64 Citat från Åsbacka 1996, s 142, 138. - I Åsbackas C-uppsats ingår, förutom det ovan refererade
resonemanget, en av Gérard Genette inspirerad analys av Sönder. Då också denna avhandling tar
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beroende på vilken version av romanen som lästs, vilket också kan leda till en
viss förvirring. Vad är romanen Sönderl Svaret på frågan avgör delvis hur man
ser på romanen, samtidigt som ens idé om romanen också kan påverka svaret.
Läsningen och den textkritiska värderingen hör nära samman.

Av nyare texter om författarskapet vid sidan av Sönder bör i första hand näm¬
nas ett par artiklar av Clas Zilliacus. '"Erhållit Europa/ vilket härmed erkännes'.
Modernism i finlandssvensk och östeuropeisk 20-talslyrik" (1986) sätter, som
rubrikens Parland-citat antyder, in Parlands lyrik i ett större perspektiv, där på¬
verkan eller diktens genes inte är det primära. Zilliacus' artikel om Parland i det
femte bandet av Lönnroth och Delblancs Den Svenska Litteraturen är också

läsvärd, men mest ingående och intressant är uppsatsen "Henry Parlands prosa¬
ting" (1991), där några av Parlands "kåserier" (beteckningen diskuteras) analyseras
och där Parlands speciella form av "tingsbesjälning" får några förklaringar, med
hjälp av tidigare kommentarer av bland andra Oscar Parland, Ghita Barck och
Agnes Langenskjöld. Zilliacus diskuterar också den eventuella anknytningen till
rysk formalism och Sklovskijs ord om att "lyfta ut företeelsen ur dess normala
varseblivning, in i en sfär av ny varseblivning", och att detta eventuellt varit
Parlands syfte med besjälningen.65 I en intressant artikel av Wolfgang Butt, "Der
Aufruhr der Dinge. Zu Henry Parlands Gedichten", 1983, diskuteras Parlands
dikter och "Sakernas uppror" i förhållande till expressionism, Neue Sachlichkeit
och futurism.66 Zilliacus ledde en kurs vid Åbo akademi 1984, som mynnade ut i
att ett par uppsatser trycktes i litteraturvetenskapliga institutionens skriftserie.
Den ena, skriven av Betsey Robbins, beskriver hur Parlands "postuma kanoni-
sering" gått till med hjälp av "Robert Escarpits tes om hur författare inlemmas i
den skönlitterära populationen" och innehåller en bibliografi över recensioner och
artiklar om Parland. Den andra, skriven av Stefan Malmberg, "försöker inringa
Parlands medvetenhet om samtida konstteoretisk diskussion och granska utslagen
därav i hans skönlitterära författarskap". (Ur Zilliacus' förord.)67

avstamp hos Genette, kommer jag att återvända till Åsbackas uppsats. Det finns en poäng i att vi
med delvis samma verktyg läser olika romanversioner; Åsbacka använder 1966 års tryckta
version, medan jag alltså utgår från Parlands manuskript.
65 C Zilliacus, '"Erhållit Europa/ vilket härmed erkännes'. Modernism i finlandssvensk och
östeuropeisk 20-talslyrik", Sven Linnér (red), Från dagdrivare till feminister. Studier i finlands¬
svensk 1900-talslitteratur, Helsingfors 1986 (SSLF 573), s 71-118; Zilliacus 1989; "Henry Parlands
prosating", Arjen merkit. Arki, taide ja tutkimus, [Festschrift Irmeli Niemi, red Pirjo Ahokas, Otto
Lappalainen & Jukka Sihvonen], Helsingfors 1991, s 105-114. - Zilliacus citerar Viktor Sklovskij,
"Konsten som grepp" (1917), Kurt Aspelin & Bengt A Lundberg (red), Form och struktur. Texter
till en metodologisk tradition inom litteraturvetenskapen valda av Kurt Aspelin och Bengt A Lund¬
berg, s 60-61 [Sklovskij 1971a], - Se också Leif Dahlberg, "Att flyga med röd ballong", PQR
nr 3-4, 1984, s 9-10.
66 Wolfgang Butt, "Der Aufruhr der Dinge. Zu Henry Parlands Gedichten", Trajekt nr 3, 1983,
s 192-199; även som "Nachwort" i Henry Parland, (z.B. schreiben wie gerade jetzt). Gedichte,
schwedisch und deutsch. Übersetzung und Nachwort von Wolfgang Butt, Helsingfors-Stuttgart
1984, s 159-174.
67 Betsey Robbins, "Fenomenet Henry Parland", Studier i Henry Parland, Meddelanden nr 11, Lit¬
teraturvetenskapliga institutionen, Åbo Akademi, Åbo 1985, s 5-44. Tyvärr innehåller den annars
utmärkta bibliografin i Robbins' uppsats en del beklagliga fel vad gäller datum och tidningsnamn. I
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Henry Parlands essäers betydelse har också diskuterats av de finska semiotik-
erna Henri Broms och Eero Tarasti, som kallar Parland för den finländska
semiotikens pionjär.68 I kapitel II, som avhandlingsförfattaren 1995 i en tidig
version lade fram som en licentiatavhandling, Henry Parland och rysk formalism.
"Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" och andra essäer 1929-
1930, diskuteras Broms och Tarastis artiklar mer utförligt.

Bo Everling har i avhandlingen Blå toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik
från Erik Lindorm till Gunnar Harding från 1993 ett kapitel med rubriken "Vår
andes jazz tar ej slut. Gunnar Björling och Henry Parland". Everling pekar bland
annat på ett postumt kåseri, som om det blivit tryckt på tjugotalet skulle gjort
Parland till "den förste svenskspråkige jazzanalytikern".69

Till sist kan nämnas att Henry Parland uppmärksammats i några litauiska
publikationer. Dels presenteras han som surrealist i Naujas Zodis 1929, dels
finns några dödsrunor, memoaravsnitt och översiktsartiklar fram till 1996 som i
den mån de inte bygger på finlandssvenska källor ger kompletterande information
om Parlands verksamhet i Litauen. Parlands tid i Litauen beskrivs i min artikel

"Henry Parland in Lithuania" i litauiska tidskriften Vilnius. Lithuanian Literature
Culture History Winter 1996.70

*

avhandlingens källförteckning kompletteras och korrigeras bibliografin. - Stefan Malmberg,
"Henry Parland och den konstnärliga formen", Studier i Henry Parland, s 45-81. Malmberg
konstruerar emellanåt hårt ansträngda orsaks- och påverkanssamband. Exempelvis tänkes
symbolismen, förmedlad av Sesemann, från Belyj, givit Parland ett intresse för Lagerkvist, s 49. -
Det har också skrivits ett antal otryckta seminarieuppsatser, varav några är av större intresse.
Förutom Curmans från 1964 och Åsbackas från 1995 kan nämnas Lars Hänströms C-uppsats En
studie i Henry Parlands dikter, Umeå 1991. En uppsats av Agneta Ara med den lovande titeln
Studier i Henry Parlands roman Sönder (Ara 1980a) är i detta sammanhang mindre intressant.
(Ara har också skrivit en artikel om Parlands lyrik i Författare om författare: 24 finlandssvenska
författarporträtt, Helsingfors 1980 [Ara 1980b].) Vidare har Ulva Bolinder lagt fram en magister¬
uppsats, Modernisten Henry Parland, Stockholm 1996, och Torgeir Fjeld vid universitetet i Minne¬
sota har försökt sig på en lacansk läsning av Sönder, "Ordering the image: Henry Parland's
Sönder" (1996). Jag har inte eftersökt fler seminarieuppsatser.
68 J O Tallqvist, "Unge Henry Parland semiotikens pionjär", Hbl 6 juli 1983. Tallqvist har översatt
"Suomalaisuuden semiotiikkaa - teesejä suomalaisesta kultuurista" ["Finskhetens semiotik - teser
om finländsk kultur"] av Broms och Tarasti i Synteesi (tidskrift för Samfundet för semiotik i
Finland) nr 2-4, 1982. Henri Broms har också skrivit ett kapitel i sin bok Alkukuvien jäljillä.
Kulttuurin semiotiikkaa, Juva 1992, s 175-185, om Henry Parland och semiotik, översatt till svenska
för min räkning av Jan Blauberg. Eero Tarasti har i ett par artiklar argumenterat för att Parland
skulle vara en tidig semiotiker: "Semiotics in Finland", The Semiotic Sphere, edited by Thomas A
Seboek & Jean Umiker-Seboek, New York-London 1986, s 145-152; "Scenes in the semiotic
history of the Baltic countries", siksi. nordic art review nr 2, 1990: " - on BALTIC ART", s 12-18.
69 B Everling, "Vår andes jazz tar ej slut: Gunnar Björling och Henry Parland", Blå toner och
svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar Harding (diss, Lund), Stockholm 1993,
s 53-69, citat från 59. Jämför Gunnar Harding, "Gunnar Björling", Den trådlösa fantasin. Essäer,
artiklar och debattinlägg 1971-77, Stockholm 1978, s 92-98.
70 P Stam, "Henry Parland in Lithuania", Vilnius. Lithuanian Literature Culture History (Magazine
of the Lithuanian Writers' Union) Winter 1996, s 112-131.
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Jag väljer att i första hand referera den tidiga, samtida, kritiken av Sönder. Recep¬
tionen av de senare utgåvorna 1966 och 1987 sammanfattas kort. Den första ut¬
gåvan av Sönder ingick i den postuma samlingsvolymen Återsken 1932, vilket
naturligtvis påverkade mottagandet. Sammanfattningsvis kan rösterna om Åter¬
sken sägas ha lagt grunden till bilden av Sönder som en psykologisk, analyseran¬
de och i viss utsträckning experimentell, men ojämn, roman. De flesta skribent¬
erna betonade och förvånades över författarens snabba utveckling och hur intres¬
santa essäerna var.71 Till skillnad från senare kritik var många mer positiva till
prosan än till lyriken, delvis beroende på att prosan här visade en ny sida av
Parlands begåvning. Återsken fick åtta recensioner och om man innefattar Rabbe
Enckells förord var halva antalet skrivna av Parlands kollegor på den finlands¬
svenska modernismens parnass: Rabbe Enckell, Elmer Diktonius, Hagar Olsson
och - mer ambivalent - Olof Enckell.

Rabbe Enckells förord beskriver och kopplar samman Parlands liv och dikt;
Sönder kallas märklig: "Den minutiösa psykologin imponerar, icke blott genom
sin ärlighet utan framför allt genom sitt skarpsinne och sin klokhet. Det är inga
romantiska blådunster Parland slår oss i ögonen, hans intellekt håller måttet och
skenar aldrig i väg då det gäller att precisera den egna känslovärldens kvaliteter."
Enckell menar att Parland liksom Marcel Proust "examinerar sina känslor" med

"fullkomlig fördomsfrihet", men att objektiviteten inte varit helt oproblematisk
för Parland, den har "kostat honom en viss självövervinnelse". Romanen är
ojämn, naiv särskilt i början, men andra delen "röjer en fullkomlig behärskning".
Slutligen ser alltså Enckell romanen som resultatet av ett psykologiskt behov,
"att dess intellektualitet tjänat ändamålet att frigöra författaren från en upplev¬
else".72

Den första recensionen ingick i Hufvudstadsbladet 27 november 1932 och
skrevs av signaturen O.E. [Olof Enckell], tidigare inblandad i Quosego-projektet.
Större delen av recensionen ägnade O.E. åt romanen: "Sönder är en kärleks¬
historia, hopvävd av romantisk ironi och psykologisk realism. [—] Denna för¬
bindelses uppkomst, utveckling och slut är föremål för en analys, lika minutiös
som uppriktig, lika fin i sin konstnärlighet som genomträngande i sin psyko¬
logi."73

Signaturen D—s. [Elmer Diktonius], Arbetarbladet 30 december 1932, skrev
att Kaunas-åren "tycks ha förvandlat författaren från yngling till man. Därom
vittnar vältaligt den lilla, halvfärdiga [...] romanen Sönder, ett intressant experi-

71 Se vidare Robbins 1985, s 11, och Barck 1952, s 212-213.
72 R Enckell 1932, citat från XII och XIII. - I recensionen av Den stora Dagenefter 1966 tonar
Enckell ned Proustinflytandet.
73 O Enckell, [O.E.], "Henry Parland", Hbl 27 november 1932. Om Olof Enckells kritikerroll,
"mellan traditionalismens Skylla och modernismens Karybdis", se Roger Holmströms avhandling,
Karakteristik och värdering. Studier i finlandssvensk litteraturkritik 1916-1929, Åbo 1988, s 202-
225 (citatet från s 225).
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ment i det moderna romanskrivandets konst, samtidigt klartänkt och dämpat, sak¬
ligt och fantasifullt."74

Hagar Olsson, med signaturen H: gr. O., recenserade Återsken i Svenska
Pressen 17 december 1932 under rubriken "Brådmogen intellektualitet". Även
Olsson nämnde utvecklingen sedan debutdiktsamlingen (som hon kritiserat hårt),
dikterna menade hon vittnade om lätt "handalag", men de led av "dilettantism"
och en brist på lyriskt "schwung".

I mycket högre grad synes mig romanen och några av de litterära studierna
peka hän mot ett eget produktivt hos författaren. Här överraskar han genom sin
redan högt uppdrivna förmåga att analytiskt uppdaga psykologiska sammanhang.
Det finns några sidor i romanen, där en verklig psykologisk brio på allvar bryter
igenom och läsaren hålls fången av en spänning som inte emanerar från yttre
arrangemang med "intrig" och dylikt, utan från en dold psykologisk nerv, vilken
med fullt medveten behärskning blottställts av författaren. Det kallt ohöljda
greppet om ämnet inger respekt och vittnar om en ovanlig analytisk begåv¬
ning.75

Mindre positiv var Erik Ekelund i Nya Argus nr 20, 1932, som menade att
essäerna stod högre "i sin art". I en jämförelse med Proust vad gäller de två
författarnas beskrivning av "minnet och verkligheten", skriver Ekelund att det
som hos Proust är "ett förvirrande rikt och dunkelt skimrande mönster" hos
Parland "är klart, torrt och schematiskt" och att romanpersonerna "äro direkta
kopior av hans eget desillusionerade jag". Ekelund ser romanen som ett tids¬
dokument, ett exempel på "mekaniserat liv", exemplifierat i det att minnet hos
Parland väcks av framkallning av fotografier (och inte madeleinekakor och te).
Tidsdokumentets värde bestäms dock av hur mycket liv författaren lyckas ge sina
gestalter. "Och Parlands figurer leva icke - åtminstone icke i det oavslutade skick
romanen befann sig i vid författarens död - de äro inga tredimensionala personer
med livets djup och tyngd."76

Signaturen Xerex. i Tammerfors Aftonblad skrev den 9 december 1932
positivt om samlingsvolymen, men fastnade vid romanens ojämnhet, vid att den
förutom vissa höjdpunkter, med "ett drag av visuell skärpa", sjönk ned till "en
ren platthet, man märker tydligt att den sista slipningen saknas". Signaturen
E.O. i Svensk ungdom februari 1933 kallade romanfragmentet för "någonting nytt

74 E Diktonius [D—s.], "Bokrevy", Arbetarbladet 30 december 1932
75 "För Hagar Olsson existerar blott en kritisk metod: den spontana inlevelsen. Med intuitionen som
värdemätare ger hon sig i kast med det kritiska uppdraget. Resultatet präglas av en ohöljd
subjektivitet som ibland kan slå över i gåtfull dunkelhet, men engagemanget och den vida utsikten
går inte att ta miste på", skriver Holmström 1988 i avsnittet om Olsson, s 163-201 (citatet från
s 201.) Om Hagar Olssons värdering av Parlands författarskap, se också Holmströms Hagar Olsson
och den öppna horisonten. Liv och diktning 1920-1945, Helsingfors 1993, s 146,227.
76 E Ekelund [E. Ed.], "Ny inhemsk skönlitteratur. II", Nya Argus nr 20 (1 december), 1932, s 263-
265. I en andra recension, "Svensk skönlitteratur i Finland", Ord och Bild 1933, s 652-660,
upprepar Ekelund sina omdömen, men avslutar något mer positivt med att kalla romanen "ett
kraftprov av en 21-22-årig författare".
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i vår litteratur" och Parland för "en outtröttlig sökare och granskare och sällsynt
ärlig diktare".77

Det som av bröderna Enckell och Hagar Olsson kallats psykologisk skärpa
och det av Diktonius prisade romanexperimentet blev annorlunda värderat av

Agnes Langenskjöld i en recension, som är den mest intressanta i den tidiga
kritiken. Langenskjölds recension i Finsk Tidskrift blandade helt samman roman¬
en som tidsdokument och romanberättelsen med Parlands personliga öde. Langen¬
skjöld skrev att Parland "i rent intellektuellt hänseende" var begåvad, men att
hans "illusionsfria, sönderanalyserande skarpblick [...] skärpes till det yttersta i de
med säker hand formade alstren från de sista levnadsåren och söndersmular varje
rest av hävdvunna livsvärden". Parland tyngdes av "världskrisen i inre och yttre
mening" och sökte liksom andra modernister fly undan, men där andra haft lands¬
bygden att fly till, konkret och som motiv, hade Parland intet. Här såg Langen¬
skjöld orsaken till Parlands tingsbesjälning:

Då han vill fly från människolivet, lyss han till affischernas livssång eller diktar
han liv i motorcykeln, autobussen, mineralvattnet - alltså i de människoskapade
tingen. Han rör sig sålunda, trots allt, i en hopplös cirkelgång inom det mänsk¬
liga, enkannerligen det kulturmänskliga, byter blott ut människolivets ideala
aspekt mot dess tekniska. Sin intellektualitet slipper han ändå ej.

Den enda utvägen ur detta, menade Langenskjöld, var att glida bakåt, "mot det
opersonliga, det primärt-instinktiva". Romanen Sönder är ett exempel på detta,
med figurer "som mänskliga tomrum, utan individualitet, utan vilja, utan utpräg¬
lad fysionomi". "I det liv, som skildras, i personernas handlande och inbördes
förhållande finnes faktiskt intet av intellektuell strävan eller sysselsättning, av
ideella eller etiska inslag. Deras värld är den rena, primitiva instinktivitetens, i
vilken det synes lika svårt att finna människan som i Janne Kubiks värld."
Langenskjöld finner dock en "djupgående klyvning" mellan vad berättaren berättar
om (primitiv instinkt) och hur han berättar, "intellektualismen ligger ständigt på
lur", med "sterilt resonerande och analyserande" och "en sönderfrätande skepticism
gentemot det egna känslolivet". Langenskjölds recension är intressant för att den
med en nedtoning av idealens roll, samt en förskjutning av värderingarna skulle
kunna vara positiv och berömmande ("klyvning", "illusionsfri, sönderanalyser¬
ande skarpblick", "skepticism"). Langenskjölds formuleringar brinner av en mot¬
vilja mot boken och författaren: "Instinktiviteten är en hyperintellektualism
dränkt i alkohol." Avslutningen av recensionen måste betecknas som ett märkligt
felslut och ett grovt övertramp:

Författaren har på idealrealisationernas väg löpt linan ut. Och därmed är livs¬
kraften, viljan till liv dräpt inom honom. Därför ter sig hans av en skenbart till¬
fällig sjukdom vållade död nästan som en inre nödvändighet. Som en konsekvent

77 [E.O.] (Erik Olsoni?), Svensk Bygd februari 1933. [Xerex.], "Henry Parland: Återsken", Tam¬
merfors Aftonblad 9 december 1932.
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ingång i den stora tomheten - eller som en barmhärtigt framsträckt hand från
landet som är bortom tomheten?78

Recensionerna av Återsken visar hur svårt kritiken hade att skilja mellan sak och
person, liv och dikt, man följde tolkningsmönstret etablerat i Rabbe Enckells
förord. Agnes Langenskjöld kan sägas läsa romanen som biografi och en för¬
klaring till Parlands sjukdom och död, eller Parlands biografi som roman och
oåterkalleligt sammankopplad med verket; romanen som symptom eller Parlands
död som orsakad av händelser i verket.

När Den stora Dagenefter publicerades hösten 1966 var det som steg två i en

ny lansering av Parlands texter. 1964 hade Hamlet sade det vackrare. Samlade
dikter mottagits med idel pressrosor i både Finland och Sverige. Parlands dikter
hade kallats före sin tid och samtida, samt jämförts med bland annat Ekelöf, ny¬
enkelheten och konkretismen.79 Den stora Dagenefter var väntad, rentav efter¬
längtad. Mottagandet var inte entydigt positivt. Rubrikerna antyder ett nedtonat
tonläge: "Känslan av misslyckande", "Förgängelsens diktare".80 Någon skribent
menade att Björling kanske hade haft rätt när han givit Parland rådet att satsa på
lyriken: "Det är inte bara den säkra, intellektuella stilen, som saknas hos Henry
Parland, det är också fantasins vingslag, som inte orkar bära honom ut över det
självupplevdas trångt ingärdade inhägnader."81 En annan skrev att det som domi¬
nerade prosan var "Parlands grundkonflikt: likgiltighetsupplevelsen och -skräck-
en". "Rent litterärt visar sig inte Henry Parlands prosa vara lika intressant som
dikterna, däremot lägger den nya dimensioner till hans personlighet."82 Det som
framför allt skiljer mottagandet 1966 från 1932 års kritik är försöken att placera
in Sönder i litteraturhistorien. 'Vilka tidigare, samtida eller senare verk är på
något sätt lika?' tycks recensenterna ha frågat sig, och i och med att de ställt en
så vid fråga blev svaren mycket olika: Raymond Radiguet, Pusjkin och Gogol
(Enckell), Kafka (Curman), Fitzgerald, absurdismen, nya franska romanen

(Willner).83 Till saken hör att kommentarerna i Den stora Dagenefter nämner ett
stort antal författare som Parland läst, samt författare som han eventuellt före-

78 Langenskjöld 1933, s 82-96. (Elmer Diktonius' Janne Kubik recenserades i samma artikel. De
två böckerna publicerades samtidigt och recenserades i samma nummer av Hbl, Nya Argus, Ord
och Bild och Finsk Tidskrift.) Langenskjölds recension faller in i det mönster Holmström tecknat:
Langenskjöld analyserar, inte utan poänger, men "[hjuvuduppmärksamheten inriktas på människans
religiösa sökande och på hennes andliga orientering återspeglad i dikten." Holmström 1988, s 137—
162 (citat från 161).
79 Se vidare källförteckningen. Några rubriker: "Dags för Henry Parland", "Henry Parland, död
1930, en genuin 60-talist [...]", "En återuppväckt diktare och en märklig diktbok", "Vår legenda¬
riske unge döde". Se också Robbins 1985, s 15-20, 35.
80 Tom Sandell, "Känslan av misslyckande", Nya Pressen 3 november 1966. Dan Sundeli,
"Förgängelsens diktare", Folktidningen Ny Tid 25 december 1966.
81 Helmer J Wahlroos [H.J.W.j, "En dagdrivare i förbudstidens Helsingfors", Borgåbladet 29
oktober 1966.
82 Margaretha Starck, "Vad gör det för skillnad?", Vasabladet 17 november 1966.
83 R Enckell 1966. Curman 1966. Sven Willner, "Henry Parlands prosa", Västra Nyland 8 novem¬
ber 1966. Se vidare källförteckningen.
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gripit. Flera skribenter ansåg också att det var passande att göra Sönder tillgäng¬
lig för läsarna just då, på 60-talet. Man ville se romanen som en för samtiden
aktuell text. En genomgående linje i 1966 (och 1988) års kritik var försöken att
tolka romanens distansering och dragning åt objektiv beskrivning - var det ett
tecken på likgiltighet eller en konstnärlig strategi? En annan skiljelinje kan
skönjas i värderingen av detta som personlig sanningslidelse eller en vilja att
dölja sig bakom masker. Dock kopplas inte biografin och verket lika självklart
ihop som i recensionerna av Återsken.

Också 80-talets skribenter framhöll Parlands och romanens aktualitet i sam¬

tiden,84 samtidigt som man menade att den hade värde som tidsdokument.85
Några skribenter var kritiska till dels valet att ge ut romanen i stället för dikterna,
kortprosan eller essäerna, dels till den okommenterade bearbetningen av ut¬
gåvan,86 men de positiva rösterna var fler. Framför allt gavs olika bilder av hur
romanen var berättad. Eva Ström skriver att berättandet höjer den inte särskilt
märkliga historien:

Det är närmast chockerande hur han undgår alla försök att idealisera den döda Amy
eller förvandla henne till ett öde. Det är en kärlekshistoria som helt saknar reto¬

rik. Ändå framstår den som märkligt sofistikerad, sofistikerad just därför att den
dröjer vid de triviala handlingarna, dessa "mellanrumshandlingar" som de flesta av
oss är benägna att censurera bort eftersom de gör oss mer banala än vi önskar.

Man skulle kunna kalla detta sanningslidelse om inte detta ord hade alltför
patetisk klang. Henry Parlands sanningslidelse verkar mer som en förströdd sido¬
effekt, tillkommen genom ett noggrant och till synes nonchalant observerande av
mänskliga reaktioner, där inget väcker förvåning.

På samma linje går Carina Waern: "Parland applicerar inte någon som helst
'psykologi' på sina romanfigurer. I det avseendet går han mycket längre än vad en
samtida [...] författare som Stig Larsson [gör]." Detta kan jämföras med Marga-
reth Wijk, som utnämner romanen till "en metaroman där författarens själviakt¬
tagelser ger intryck av att han balanserar på gränsen till sammanbrott", och Leif

84 Ghita Barck, "Henry Parland rediviva" [sic], Hbl 3 juni 1988. Leif Mathiasson, "Henry
Parlands enda roman åter aktuell", Norrländska Socialdemokraten 15 augusti 1988. Ulf Olsson,
"Ulf Olsson läser den alltid unge Henry Parland. Akut modärn", Expressen 23 juni 1988 [1988b].
Eva Ström, "Precisa iakttagelser", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 17 maj 1988. Carina Waern,
"Kärleken som bara gick sönder. Henry Parlands roman i nyutgåva", Arbetet 21 februari 1988.
Gun Zanton-Ericsson, "Banaliserad kärlek i idealens reatid", Östgöta Correspondenten 1 mars
1988. 13 recensioner tas upp i Svenska tidningsartiklar 1988.
85 Barck 1988. Måna Berger, "Rakt in i det vitala 20-talet", Nerikes Allehanda 10 februari 1988.
Margareth Wijk, "Två tidsdokument", Svenska Dagbladet 10 februari 1988. Lennart Carlsson,
"Henry Parland i efterlängtad nyutgåva: Men varför inte poesin?", Göteborgs-Tidningen 3 oktober
1988. Carl-Axel Westholm, "20-talets Helsingfors och 80-talets New York", Upsala Nya Tidning
19 maj 1988.
86 Torkel Rasmusson, "Henry Parland i ny utgåva. Klåfingrigt falsarium", Dagens Nyheter 12 feb¬
ruari 1988 [1988a], kallade romanen "platt och banal, i några kapitel skarpsynt och intensiv". Om
bearbetningen av texten, se "Textuella förtsättningar" i Kapitel III nedan. - Se också L Carlsson
1988, Westholm 1988, Mathiasson 1988, samt Jan-Erik Hedberg, "Rätt författare - men fel
romanKvällsposten 17 mars 1988.
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Mathiasson, som genom "de ständiga scenväxlingarna, den uppbrutna formen och
författarens envisa intrång i fiktionen" förstärks i sitt intryck av "räddhågad
ytlighet".87 Just i romanens motsägelser och berättargrepp finner Ulf Olsson
Sönders modernitet.

Sönder är svårbestämd, men däri ligger också en del av dess modernitet: dess
collageliknande uppbyggnad är både tidstypisk och förankrad i romantikens
konstsyn, dess kvinna är både romantiskt idealiserad och modernistiskt konstru¬
erad. Parland försöker fånga in en samtidskänsla, men han kan inte göra det bara
från samtidens utsiktspunkt. Hans text vacklar mellan det ironiskt hårda och det
sentimentalt mjuka, den måste pröva olika genrer för att kunna inringa sitt ämne.

Olsson menar att detta samtidigt är ett problem; att romanen "reproducerar den
modernitet den vill gestalta - texten får ett drag av mondän jargong som känns
nattstånden". Parland och romanen klarar sig ur denna "det Modernas fälla"
genom "den modernitet som texten själv producerar. Berättelsen är underminerad,
också därför att skrivandet av den är tematiserat, scenbytena är legio, och de
händer i olika språkstilar."88 Sålunda blir Sönder en mycket modern roman.

Som vi sett har Sönder beskrivits på skilda sätt genom åren, man har prövat
biografiska eller komparativa synsätt, prisat eller kritiserat berättarteknik och
-perspektiv. Intressant är att romanen kallats "tidsdokument", men att både 60-
talets och 80-talets recensenter samtidigt sett stora likheter mellan den tid som
skildras och samtiden. Kanske är det de konflikter som gestaltas och sättet att
gestalta dem - inte de tidsspecifika företeelserna - som lett recensenterna.

87 Ström 1988. Waern 1988. Mathiasson 1988. Wijk 1988.
88 U Olsson 1988b. Jämför Zanton-Ericsson 1988, som framhåller att "i det oengagerade, banali¬
serade och raljanta ligger just den ironi och humor som gör Sönder spännande dubbelbottnad".
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Henry Parland i Helsingfors

Biografisk skiss
För att sätta in Parland - och hans texter - i ett sammanhang, ger jag en kort
biografisk och bibliografisk skiss, vars syfte är att placera den skrivande Henry
Parland i tid och rum, samt ge en antydan om författarskapets kronologi - inte
att i första hand ge en bild av personen Parland. För utförligare beskrivningar av
Henry Parlands barndom och uppväxt hänvisas till framför allt Oscar Parlands
Kunskap och inlevelse och Ghita Barcks pro gradu-avhandling.89

Henry George William Parland föddes den 29 juli 1908 i Viborg, som Maria
och Oswald Parlands första barn, den äldste av fyra söner.90 Oswald Parland
(1876-1956) var väg- och vattenbyggnadsingenjör i Ryssland, med engelska och
tyska förfäder. Maria Parland (född Sesemann, 1878-1942) hade tyska och baltis¬
ka anor. De båda hade växt upp i S:t Petersburg och gått i tyskspråkiga skolor
där. Oswald Parland arbetade på olika platser i Ryssland, men Parlands var sedan
ett par generationer skrivna i Borgå i storfurstendömet Finland. Henry Parlands
första fyra år förflöt i S:t Petersburg och Kiev, innan familjen bosatte sig i Tik-
kala utanför Viborg. Krigs-, revolutions- och inbördeskrigsåren var svåra.
Familjen förlorade sina bostäder i S:t Petersburg och sina tillgångar i ryska före¬
tag. Först 1920 lyckades Oswald Parland ta sig över gränsen från Sovjet. Efter en
tid i Hovinmaa flyttade man hösten 1921 till Kilo i närheten av Helsingfors, och
ett år senare till Grankulla. Familjens vardagsspråk var tyska, fadern var också
rysk- och engelsktalande. Inte förrän i fjortonårsåldern börjar äldste sonen i en

svenskspråkig skola. Han har lätt för sig i skolan och våren 1927 tar han studen¬
ten med mycket goda vitsord 91

89 De biografiska uppgifterna bygger i första hand på O Parland 1991, s 9-55, 152-275, komplet¬
terad med intervjuer med densamme under 1993-1996, med Herman Parland den 17 oktober 1994,
9 maj 1996 (två betyg i dennes ägo), samt på brev och dokument i "Henry Parland-arkivet", HPA.
Breven till och från föräldrarna Oswald och Maria Parland, liksom breven från Vilhelm Sesemann,
är översatta från tyska, i vissa fall från ryska, av Heidi och Oscar Parland. Flertalet brev (fler än
250 st, 1925-1931) har maskinskrivits av desamma för den sedan 1960-talet planerade publicering¬
en. När min källa är detta manuskript, vid översättningar eller när jag inte funnit originalen, läggs
bokstaven m till förkortningen HPA: HPAm. - Jag har vad gäller tiden i Helsingfors och Kaunas
sökt en del kompletterande och alternativa källor, och kan utifrån dessa fylla i, ibland omtolka eller
korrigera den tidigare historieskrivningen.
90 De tre yngre bröderna: Oscar, 1912-1997, psykiater och författare; Ralf, 1914-1995, journalist
och författare; Herman, född 1917, professor emeritus, Tammerfors universitet.
91 Om tiden efter den ryska revolutionen, jämför Maria Parlands bror Vilhelm Sesemanns vand¬
ringsår (avsnittet "Springarens drag" i kapitel II) och deras kusin Ernest Pingouds, kompositör och
musikskribent (1887-1942), problem att finna sig tillrätta och bli accepterad i Finland. Mikael
Kosk, "Ernest Pingoud - I 20-talets musikaliska krabbsjö", Ulf Thomas Moberg (red), Nordisk
konst i 1920-talets avantgarde. Uppbrott och gränsöverskridande, Stockholm 1995, s 100-103. -

Om Parlands skolgång: Neovius 1969, Grönvall 1969. Herman Parland, intervju, Oscar Parland,
intervju. Studentbetyg i Herman Parlands ägo.
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Henry Parlands korta författarskap kan uppdelas i tre perioder: den första den
egentliga ungdomsdiktningen under skolåren fram till det att han skrev in sig vid
juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet hösten 1927; den andra, Quosego-
diktningen, från universitetsstudiernas början 1927 till deras definitiva slut våren
1929, när föräldrarna avslöjat att sonen försummat studierna, supit hårt och som

omyndig tecknat växlar; den tredje från maj 1929 i Litauens huvudstad Kaunas,
dit Parland skickats i ett försök att få honom att börja om på nytt under övervak¬
ning av morbrodern och professorn i filosofi Vilhelm Sesemann, till hans död i
sviterna av en häftig scharlakansfeber följd av blodförgiftning den 10 november
1930.92

Av de tre skisserade perioderna är de två senare av störst intresse här. Redan
1926 får Parland flera noveller publicerade.93 Han skriver också ett flertal dikter
under sista skolåret, men det är när han efter studenten, medan han sommaren

1927 arbetar som informator, intensivt studerar Diktonius och Björling, och har
tid att arbeta mer målmedvetet med sin dikt som han skapar ett eget fungerande
diktspråk 94 Ett exempel på hur Björlings och Diktonius' dikter verkar som

uppfordrande sparringpartners ges i ett brev till Sven Grönvall 13 augusti 1927:

B [äste]. B [roder].

Havet vet

att det är stort

(om det snöte näsan
skulle Mont Blanc
icke ha många tum över pölen)

(Diktonius)95

Vi bo ju vardera vid havet - Du på ena, jag på andra sidan om det. Vad ligger
därför närmare till hands än att tala om det? Diktonius (mitt nya ideal) ger oss en
början, låt oss fortsätta på egen hand:

Visst
är havet som en kvinna
trots oljefläckar drivkanistrar,
(det slukar dem som magpiller!

92 Om dödsorsak, brev från konsuln Ulrik Pihlblad till den svenska beskickningen i Riga 16 novem¬
ber 1930, dossier P 10 D, Riksarkivet, Stockholm. Oswald Parland till pastor Israel, brevutkast
januari-mars 1931, HPA.

Henry Parland, [osign], "Berget", Allas Krönika nr 12 (20 mars), 1926, s 327-328; [Fainéant],
"Brev från Barösund", Västra Nyland 29 juli 1926; [Fainéant], "Liktåget", Västra Nyland 28 augusti
1926; "Chimären", Allas Krönika nr 38 (18 september), 1926, s 927; samt under 1927; [P.],
"Irrfärd", Allas Krönika nr 27 (9 juli), 1927, s 735. Novellerna i H Parland 1966. Se också Barck
1952, s 158-165.
94 H Parland till S Grönvall 10 juli 1927, till föräldrarna 1 augusti 1927, HPA. Se vidare Barck
1952, s 162-163, Neovius 1969 och Grönvall 1969.
95 Felcitat av "Havet och berget", Hårda sånger, 1922. Raderna lyder "Havet vet:/ om det ville/
kunde det dränka världen./ (Om det snöte näsan/ skulle Mont-Blanc knappast ha/ många tum över
pölen.)" Citerade efter Elmer Diktonius, Samlade dikter, Helsingfors 1987, s 24.
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och om det ibland

spugglar vrak
sker det vid stränderna
där det har ingenting att skaffa)
det tycker om att flörta
med solen
och klä sig naket för månsken.96

Inte sant?
Ty varför skulle man annars få frid vid vattnet? För erotik och sentimentalitet.

Naturligtvis emedan man sitter till halsen i erotik och sentimentalitet. Det inre
och det yttre håller varandra i jämvikt - a±b=0.

Så långt filosofin. Appropå den har du väl hört namnet Björling. Kanske ändå
inte precis i samband med filosofi, men annars. Jag beundrar Björling:

Gud skrek: Samuel! Samuel!
Det var som om Gud slaktat svin —

eller:
Abrakadabra

potta och flaska tu tu tu
lus på min aska ha ha ha
detta är livets sång 97

Överhuvudtaget beundrar jag allt möjligt nuförtiden. Det är ju hett. Och därför
beundrar jag mest mig själv.

Att Parland uttrycker beundran för Björlings "potta och flaska" från Vilande dag
1922, kan troligen tillskrivas Parlands nyvunna intresse för dadaismen, ungdom¬
lig livsbejakelse och revoltvilja. "Alltså: jag har blivit Dadaist", skrev han till
Grönvall 19 juni, och 10 juli undertecknar han ett brev "Dada". Mest intressant
är motdikten, eller svaret på Diktonius' dikt. Vad tar Parland upp från sitt "nya
ideal"? Att se naturen som en människa, med mänskliga egenskaper och fåfänga,
att ge en parentetisk bestämning eller invändning - två sedermera typiskt
parlandska drag. När dikten senare ingår i Idealrealisation är parentesen struken
och den sista raden uppdelad - Parland arbetade efter det snabba första
nedskrivandet i allmänhet om sina dikter ett flertal gånger, sökte rätt ord, strök
och ändrade. Först när dikten ansåg färdig skrevs den ned i ett häfte för godkända
dikter.98

96 "SPUGGLA [...] (i Finl., starkt vard., numera mindre br.) spy, kräkas våldsamt." SAOB, band
XXIX, S 10371. Se också H Stenmark 1983, s 151.
97 Felcitat ur Björlings Korset och löftet, Helsingfors 1925, s 14. Raderna lyder: "Gud skriker:/
Samuel! Samuel!/ Det är som om Gud slaktat svin upp i fadrens/ gård: det är som om Gud kallat
männer." - Felcitat ur Björlings Vilande dag, Helsingfors 1922, s 93. Raderna lyder: "Abraka¬
dabra!/ potta och flaska, dunder och knall, hah-hah-ha!/ lus på din aska, tut-tut-tu!/ detta är livets
sång."
98 Grönvall 1932 och 1969. Parlands dikter är daterade i H Parland 1964.1 HPA finns lyriken sam¬
lad i åtta skrivhäften, från 1925 till 1930, samt spridd i andra anteckningsböcker och på lösa blad.
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Under tidig höst 1927 söker Parland upp Eric Olsoni, då lektor vid Schildts
förlag, för att visa sina dikter. Olsoni har skildrat hur en obekant yngling, lite
över medellängd, mager, med mörka ögon, humoristisk blick och livliga gester
dyker upp hemma hos honom. Olsoni uppfattar dock ej på grund av ynglingens
skorrande namnet, som Parland får lov att skriva ned. De pratar sedan länge: "Han
verkade nog som ett kvicksilver på mig." Olsoni beskriver det som att Parland
velat ha förlagskontakter, medan Parland senare skall beskriva Olsonis farbroder¬
liga råd som en regelrätt refus."

Under hösten 1927 publicerar Parland ändå dikter i Huvudstadsbladet, Allas
Krönika och Studentbladet.10° Samma höst lär Parland känna Gunnar Björling.
Det första mötet har beskrivits av Sven Grönvall, Carl Gustaf Neovius, Ghita
Barck och Oscar Parland. På kvällen den 4 november går en liten delegation, med
bland andra Sven Grönvall, Parland och Barbro Mörne, eventuellt också Neovius,
från Nylands nation efter ett möte hem till Björling för att där fortsätta festen till
sent på morgonen den 5.101 Parland har med sig det häfte dikter Olsoni fått se,
och lämnar det hos Björling. Som inspirationskällor nämner han Södergran,
Diktonius, Lagerkvist.102 Björling skriver redan samma dag ett uppmuntrande
brev, citerat i sin helhet av Oscar Parland i Björlingstudier. Till Rabbe Enckell
skriver Björling följande den 10-11 november:

Jag har mött en diktare: Henry Parland, ung, 19, student, Grankulla, D:ius-
påverkad, knapp, säker, mer ironisk än patetisk, och nat. inte rödgardist, - bildad
mänska, fin pojke. Han var inne hos Schildt 1. Olsoni. "För tunt, litet, kom om ett
år!" Nåja, det kunde vara. Vad volymen beträffar. Denna skrift är nu hos mig. Cid
[Tallqvist] var och såg den nyss. Han tyckte, den var bättre än [Nicken] Malm¬
ström. (Samma tyckte Diktonius.) Han blev entusiastisk. Så Rolf [Palmén?] igår.
Korta knappa träffsäkra rader. Skriv upp i minnet detta diktamamn: Henry Parland.
- Han kom med Barbro som ciceron samt två adjutanter från fredagens landsorts
[Landsortsnylänningarnas klubb]. Jag är nu besatt, en ny mänska. Jag tror, att vi
får en kärna bland allt, och många olika sidor och personligheter. Den ironiska
saknades.103

Vi kan följa hur Björling introducerar Parlands dikter i modernistkretsen och
bland de närmaste bekanta. Med brevet är bifogat avskrifter av två Parland-

99 Olsoni 1968. Om Parlands brytning, se vidare Neovius 1969, om att Parland talade svenska med
en mjuk baltisk-tysk brytning, och brev från Diktonius till R Enckell 17 augusti 1928, SLSA 748.1.
100 Dikter: [Mr P2], "Svar på frågan." ["Varför/ fråga efter förnuft?"], Hbl 2 augusti 1927; "Två
dikter", Allas Krönika nr 49 (10 dec), 1927; 'Tre dikter", Studentbladet nr 14 (julnr), 1927.
101 Neovius' uppgifter skiljer sig här från de andra uppgiftslämnarna, han talar om sig och Parland
men nämner ej Grönvall. Björling nämner ej Neovius i brev, t ex till Stig Carlsson 28 augusti 1946,
KB, Acc 1993/118. - "4 (5?) / XI bekant med Björling" skriver Parland i sin anteckningsbok, HPA.
102 Björling till Walter Dickson, 16 oktober 1950, LUB. Björling tillägger att Parland "via hemmet"
också hade "en aning om rysk modernism, Majakovski närmast". Jämför brev till Stig Carlsson 28
augusti 1946, KB, Acc 1993/118: "han mötte mig med en egen självständig ny form, bildad efter
Diktonius, Lagerkvist, ryssar, och kanske sig själv."
103 Björling till R Enckell, 10-11 november 1927, SLSA 748.1. - Nicken Malmström (1897-1967)
debuterade 1927 med diktsamlingen I stoßet. 'Tre dikter" i Quosego nr 1 (provnr), '928, s 59-60.
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dikter,104 samt en ny Björling-dikt. Björling har också varit intresserad av att få
Parlands reaktion på sina texter - och på Enckells:

- Parland begrep mina senaste saker, visade några. Ehuru jag är svamlig, och skall
ge, ha allt, allt, allt; tyckes han - sedan han fått korn på något - ha haft intresse
för [några värser?] och läst. Flöjtblåsarlycka tyckte han nog om, men inte hade
han ännu bitit sig fast i dig. Får se nästa gång!

Det första mötet blir startpunkten för en nära arbetsgemenskap mellan den 40-
årige Björling och den 19-årige Parland. Det är tydligt att Björling omedelbart
sett att Parland kunde bidra med något till den modernistiska diktningen: "Men:
nu fann jag det, just via Parland går en väg, där vi inte har trampat." Genom
Björling introduceras och etableras Parland i modernistkretsen; han blir bekant
med Cid-Erik Tallqvist, Rabbe Enckell och Elmer Diktonius, samt Erik Ther-
man, Örnulf Tigerstedt och Rolf Palmén, de två senare kommer att utvecklas till
svurna fiender till modernismen och Björling.105 Parland blir också en av

bidragsgivarna i Quosego. Tidskrift för ny generation, som utkommer med sitt
första nummer i maj 1928. Parland läser och kommenterar Björlings bidrag och
vice versa, något Björling också långt senare betraktat som viktigt för hans ut¬
veckling som diktare.106 Björling uppmuntrade uppenbarligen Parlands skapande
i det korta formatet, men var mer skeptisk till prosan. Parland följde Björlings
råd och under Quosego-tiden finslipar Parland sin lyrik, med diktsamlingen Ideal¬
realisation som naturlig slutpunkt i april-maj 1929.107 Efter Idealrealisation
sinar Parlands poetiska ådra i ett halvår, och i Kaunas vänder han sig åter mot
prosan - därtill uppmuntrad av Björling.108

Från hösten 1927 till våren 1929 blir det allt mindre av juridiska studier och
mer av 'livsstudier', med nästan daglig eftermiddagssittning på restaurang Gam-
brini eller på dansrestaurangen Opris i Svenska Teaterns hus, där också en stor
del av det redaktionella arbetet med Quosego utförs.109 Diskussionens vågor går

104 Senare publicerade (utan ändringar) i Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 54, dikt nr 3 (något
nedstruken i Idealrealisation); H Parland 1929a, s 25-26.
105 Om Tigerstedt skriver Björling till Parland 31 augusti 1929, HPA: "För resten är Ulf något slags
litterär ovän till oss båda." Se också Göran 0:son Waltå, Poet under Black Banners. The Case of
Örnulf Tigerstedt and Extreme Right-Wing Swedish Literature in Finland 1918-1944 (diss), Uppsala
1993, s 65-78; eller densammes "Örnulf Tigerstedt och 'de svarta'", Historiska och Litteratur¬
historiska studier 69, utgivna av Helena Solstrand-Pipping, Helsingfors 1994 (SSLF 588), s 86-127,
särskilt 117-120. Rolf Palméns (1897-1976) modernism-fientlighet kan följas i Svir, Helsingfors
1950, och memoarboken På kant med mycket, Helsingfors 1972, särskilt s 18-20,98-102,143-149.
106 Se till exempel brev till Walter Dickson 15 maj 1950 och 2-3 juli 1950, LUB.
107 Det hela kan följas i Björlings brev till Parland i HPA, samt till Rabbe Enckell 10-11 november
1927 i dennes brevsamling SLSA 748.1. Se också O Parland i H Parland 1966, s 12-16; O Parland
1993; Barck 1952, 168-173.
108 Brev till Sven Grönvall 5 november 1929: "Efter 9 månaders fullkomlig torka har diktådern åter
öppnats hos mig. Däremot står det illa till med mina artiklar. [...]" HPA. - Björling om att Parland
skulle kunna skriva novell eller roman i brev 25 maj, 9 juni, 3 augusti 1929. HPA.
109 Se Olof Enckells inledning till faksimilutgåvan av Quosego 1971, Barck 1952 och O Parland
1991, s 30ff, samt densammes "Gunnar Björling och Henry Parland" 1993 för beskrivningar av
skeendet. Se också Neovius respektive Grönvall 1969. - En litterärt gestaltad bild av arbetet finns i
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höga, kanske ger följande dikt en bild från Opris, där man sitter i rummet bredvid
det högljudda biljardbordet:

I rummet bredvid
skrattar biljardbollarna
men munnen mittemot

spottar ordrester
i ansiktet på mig.

De faller till golvet
och springer mellan mina fötter
som torakaner
med sex prasslande ben. (H Parland 1929a, s 30.)110

Man tycks kasta sig ut i livet för att se vad som händer, en sorts rebellisk-
praktisk dadaism. Oscar Parland har utifrån ett av Björlings brev till brodern
hösten 1927 framhållit att Björling i Parland såg en möjlighet till en ny chans
att leva, att börja om som 19-åring: " - Men - vad du är för mig, om vi frånser
dagarnas innehåll, det är livets hemlighet, som jag bortfuskat och aldrig får tag
på."111 Björlings tillbakablick i ett brev till Walter Dickson stödjer tolkningen:

Men till Quosegourvalet och -stilen bidrog jazzperioden under åren 21-29. Jag
fann i det oljudet och tidsandan, efterkrigs-[otydligt] kommen hit, något slags
uttryck för min oro, kamp och förtvivlan. Och det var i den andan jag mötte Henry
Parland och en då "ny" generation. Det var en stilla revolt mot mångårigt ensligt
grubbel och intellektualism, ett försök till livsbejakelse och omedelbarhet. Hen¬
rys unga ironi och hans formbegåvning gjorde att han för tid och överhuvud blev
min mest influerande kollega och stallbror. (2-3 augusti 1950, LUB.)

Ur denna inställning emanerar också Björlings stora tro på Parlands framtid - vad
skall inte denne kunna skapa, som redan i så unga år hunnit så långt - och
dennes hårda reaktioner mot vad han uppfattade som avsteg från en lämplig väg
och den gemensamma modernistiska fronten.

Av breven, som bland annat citerats i Oscar Parlands föredrag "Gunnar
Björling och Henry Parland" 1993, framgår att någon slags meningsmotsättning
uppstår mellan dem vintern 1927-28 och/eller vintern 1928-29. Dock framgår ej
vad motsättningen består i. Eventuellt kan förklaringen sökas i att under det att
Parland alltmer försummar sina studier och föräldrarnas kontroll över sonen min¬
skas får Björling allt mer rollen av orolig förälder. En annan möjlig förklaring

Erik Thermans novell "Den döda" i novellsamlingen Dagrar, Helsingfors 1930 och i romanen
Människan är mot människan upprorisk, Helsingfors 1931.
110 "Torakan" = kackerlacka. - Idén om dikten som ett porträtt av Björling från O Parland i samtal.
111 Björling till H Parland 29-30 december 1927, HPA; O Parland 1993 s 38-40. Jämför brevutkast
samma datum, signum 271230/2, ÅAB: "Jag känner mig rikare genom dig, jag har svårt att undvara
dig." - I en tillbakablick 1952 skriver Björling: "Det är 24 år sedan jag fick dillet att jämte Henry
inspektera krogarna. Men det var ett slags brokigtid då, och för mig var allting tjugoåringsnytt."
Brev till Folke Isaksson 29 mars 1952, (kopia) UUB.
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kan sökas i vad vi kan läsa mellan raderna i Björlings brev, att Björling var
"besatt" av sin unge vän (jämför formuleringen i brevet till Rabbe Enckell ovan).
Omvärlden tolkade också vänskapen på sitt speciella sätt. Parlands svar på detta
blev att, med Oscar Parlands formulering, "för att hävda sin manlighet och sitt
oberoende" börja "negligera och försumma Björling" och i stället uppvakta "vissa
Opris-primadonnor".112 Mikael Enckell har beskrivit hur kontakten mellan en

yngling och den äldre diktaren kunde innefatta ett erotiskt intresse, men att som
skvallret under slutet av 1920-talet sluta sig till att varje Björlings vän var hans
kärlekspartner, är att förenkla och ge en fördomsfull schablonbild. Mikael
Enckell ger här också en kompletterande förklaring till Björlings inlevelse i
Parlands person och diktning, och till den 'skrivandets tid' som Anders Olsson
diskuterar i Att skriva dagen. Gunnar Björlings poetiska värld.n3 Enckell skriver
i "Poeten som profet: Björling":

Han hade ett vidsträckt nät av vänskapsrelationer, oftast var dessa vänner intel¬
lektuellt intresserade ynglingar, en eller två generationer yngre än han själv, ur
s.k. bildade familjer. Ibland, men långtifrån alltid, fanns där ett manifest element
av erotiskt intresse, vilket kunde komplicera situationen och förläna den en, över¬
gående, plågsam prägel för vardera parten, och nästan alltid, även i de fall um¬

gängesfrekvensen efter några år avtog, fortfor vänskapen.
Central i dessa relationer var Björlings vilja att utveckla ett gemensamt

intresse för de etiska och existentiella - mera sällan estetiska - problem han själv
hade brottats med, och han var också lyhörd för alla tecken hos motparten på att
ett dylikt intresse förelåg. Efter att ha råkat någon gemensam bekant, som kunde
räknas till de "potentiella", konstaterade han ibland med tillfredsställelse, att det
förelåg hoppfulla tecken. Det var som om han känt en stark dragning till det
charmfulla i en ung människas osäkerhet inför alla - varaktigt - olösliga problem
och som om han själv sökte sig tillbaka till en tid, då han själv ställt sig inför
dem och nu önskade upprepa processen tillsammans med en annan och kanske
denna gång i en atmosfär av gemenskap och förståelse, i stället för i ensamhet och
isolering.114

Att Henry Parland under 'studieåren' i Helsingfors, medan han fortfarande bodde i
Grankulla hos föräldrarna, allt mer kom att bli Helsingfors- och storstadsbo, om-

112 O Parland 1993, s 44^t5, citat från 44; Torsten Ekbom 1974 (intervju med Oscar och Heidi
Parland). Till familjen Parland ger Ernest Pingoud, Maria Parlands kusin, sommaren 1929
'upplysningen' att sonen Henry och Björling är pederaster, samt att den förre velat ta livet av sig
på grund av sina skulder. M Parland till H Parland 6 december 1929, HPA. - Jämför diskussioner i
Curman 1964b, s 483, där också denna Björling-dikt från HPA citeras: "Dina ögon/ din panna ditt
hår/ och din gång/ dina armar underbyxorna/ din läpps rödhet din näsa/ din huds rundat/ din
spritlukt din ilska din godhet/ dina lögner -/ min son." Även i något förändrad version i Kiri-ra!,
Helsingfors 1930, s 36, med rubriken "Petrus Johansson känner igen sig". Jämför kransdikt(?),
signum 300000/4, ÅAB: "Henry Parland./ En krans av rosor? nej, en krans av tack/ för allt du gav/
för allt du - varJ en krans för godheten, din/ godhet / och för mera./ En krans till dig, den lysande/
moderne!"
113 Se särskilt kapitlet "Den evige nittonåringen", A Olsson 1995a, 105-114.
114 Mikael Enckell, "Poeten som profet: Björling", Till Saknadens lov, Helsingfors 1988, s 63.
Jämför Barck 1952, s 172f.
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vittnas av bland andra skolkamraterna Sven Grönvall och Carl Gustaf Neovius.
Parland hade, förutom med de jämnåriga kamraterna och de något äldre diktar-
vännerna, också kontakter med 'underliga kretsar' och huvudstadens 'halvvärld'.
En del av Björlings omsorger gick ut på att hålla Parland från denna värld, sam¬

tidigt som han i praktiken lärde lärjungen hur ett fullfjädrat växelrytteri kunde
upprätthållas. Dock blir livet allt mer komplicerat. En väninna till Parland dör
plötsligt hösten 1928, och en långdragen och tilltrasslad kärlekshistoria för under
våren 1929 med sig ständiga svartsjukedramer, upptrissat alkoholmissbruk och
allt större växlar i ett hårdnande ekonomiskt klimat.115 Studierna är inte längre
att räkna med. I brev till Parlands föräldrar försöker morbrodern Sesemann trösta

med att man inte skall oroa sig över eller döma brorsonen för att han "attraheras
av bohemen, hånglar med flickor och inlåter sig i tillfälliga kärlekshistorier".
Sesemann blir ändå tvungen att längre fram under våren föreslå att Parland lämnar
Helsingfors och 'studierna' för en tid.116 Henry Parland beställer en skylt av
konstnärinnan Ina Behrsen för att ha på sitt rum: "SITT HEMMA DIN FAN!"
och föräldrarna försöker med allt - inklusive en indisk hypnositör - för att ändra
sonens beteende. Konflikten med föräldrarna trappas upp och Parland flyttar hem
till Björling för att försörja sig som fri författare och journalist, innan han mer
eller mindre mot sin vilja sänds bort från Helsingfors till Sesemann i Kaunas på
obestämd tid.117

Under denna turbulenta tid har Parland alltså med Björlings hjälp gjort sig ett
namn som lovande poet i tre av Quosegos fyra nummer och sammanställt dikt¬
samlingen Idealrealisation. Samtidigt som varken Gunnar Björling eller Rabbe
Enckell lyckas få sina böcker förlagda - trots att de redan tidigare fått ut böcker
på Söderströms respektive Schildts - tror Bertel Appelberg på Söderströms till¬
räckligt mycket på den 20-årige Parland för att låta honom debutera med en tunn
samling. När de första recensionerna börjar publiceras är Parland redan i Litauen.

115 Grönvall 1932. Barck 1952, s 167. Grönvall 1969, Neovius 1969. Jämför Hans Hartell, "Möten
med modernister", Horisont nr 4, 1968, s 36. - H Parland använder beteckningen alkoholist på sig
själv, dagbok 4 maj 1929, HPA (även i O Parland 1993, s 52), samt i brev till Björling, av dennes
svar 6 oktober 1930, HPA, att döma.
116 Brev till Maria Parland 31 januari, 19 april 1929, HPA, översättning i O Parland 1993, s 48-49.
117 O Parland 1991, s 30-33,254-257; 1993, s 48-49. O Parland i H Parland 1970, s 179.
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Quosego. Finlandssvenska modernister

"Tantane vos generis tenuit fiducia vestri?
iam caelum terramque meo sine numine, venti,
miscere et tantas audetis tollere moles?

quos ego - ! sed motos praestat componere fluctus:
post mihi non simili poena comissa luctis.
maturate fugam regique haec dicite vestro:
non illi imperium pelagi saevumque tridentem,
sed mihi sorte datum, tenet ille immania saxa,

vestras, Eure, domos; illa se iactet in aula
Aeolus et clausa ventorum carcere regnet."
(Neptunus till Euros och Zephyros.
Vergilius, Aeneiden, sång 1, 132-141.)'18

Men allvarsamt sagt kommer du att ha stor plats för dina ut¬
läggningar om form och innehåll och uttryck och inexpansion
i vår blatta. Vi bör redan nu planera våra kommande artiklar.
Ställa upp listor på vad vi kan skriva. Tänk nu ändå, pojke, hur
det kommer att smaka att skaka lössen ur alla lurvpälsar! (Elmer
Diktonius till Rabbe Enckell 18/20 april 1927, SLSA 748.1.)

Debatten i det svenska Finland om modernismens svår- eller obegriplighet
började med Södergran, fortsatte med Björling och Åke Erikson, men "kulmen
och slutet på 1920-talets ofta hårdhänta litterära fejder" var debatten kring tid¬
skriften Quosego.119 Neptunus stridsrop "quos ego - !" ["som jag - !"], i Ingvar
Björkesons tolkning "Er skall jag allt...", blev också de finlandssvenska modern¬
isternas stridsrop. Men trots att modernisterna liksom Neptunus försvarar sitt
territorium är det möjligen ett alltför defensivt rop, då fortsättningen lyder: "Men
av större vikt är att böljornas uppror/ nu blir kuvat. Härnäst skall ni inte så lätt

118 Citat från Publius Vergilius Maro, Aeneid I-VI, Virgil in two volumes. I. Eclogues, Georgics,
Aeneid I-VI, with an English translation by H Rushton Fairclough, revised edition, Cambridge,
Massachusetts-London 1967 (Loeb classical library), s 250. - "Sannerligen, den tillit ni har till er
börd är ej liten!/ Så ni dristar er alltså, vindar, att utan mitt tillstånd/ uppröra himmel och hav och
resa så mäktiga vågberg?/ Er skall jag allt... Men av större vikt är att böljornas uppror/ nu blir
kuvat. Härnäst skall ni inte så lätt komma undan!/ Ge er genast iväg härifrån, och hälsa er konung:/
makt över alla hav, den fruktade treudden, erhöll/ jag genom lottning, ej han. Hans enda domän är
de klippor/ Eorus, där du har ditt hem. I sin tronsal må han gärna/ brösta sig fritt, denne kung över
fängelsehålor för vindar." Vergilius, Aeneiden tolkad och kommenterad av Ingvar Björkeson,
Stockholm 1996, s 18. - Jämför: "Vilka jag - (näml., skulle tukta, d. ä. er skulle, er borde jag
tukta)!" Vergilius, Ordagrann översättning av /Eneidens trenne första böcker till ledning för ny-
begynnare av Adam Ljung, Stockholm 1921, s 7.
119 Citat från Olof Enckells inledning, "Vägen till Quosego", till faksimilutgåvan av Quosego 1971,
s XXXIX. Jämför också Roger Holmström, "Traditionalister och modernister - linjer i finlands¬
svensk litteraturkritik på tio- och tjugotalet", Linnér (red) 1986, s 119-168; Holmström 1988,
s 239f, samt Johan Wrede, "Den hemliga glöden. An Episode in the History of the Reception of
Finland-Swedish Modernism", Facets of European Modernism. Essays in honour of James
McFarlane [...], edited by Janet Garton, Norwich 1985. Intressantast i det samtida mottagandet
torde A Langenskjölds artikel '"Modernism"' från 1928 vara. Se vidare bibliografin under "Källor
och litteratur".
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komma undan!" Kanske ville man med Quosego säga: 'Nu kommer ni inte
längre undan!' Som förargelseväckande signal fungerade ändå titeln väl, trots eller
tack vare den klassiska anknytningen, i vilket fall bättre än de första förslagen
"Signal" eller "Fokus".120

Idén bakom "stridskriften"121 hade ursprungligen varit att skapa ett organ för
den bespottade modernistgenerationen, ett organ där man själv kunde välja
innehåll och riktning och där man slapp buga sig för ägare och auktoriteter - en

fördröjd efterföljare till den kortlivade tidskriften Ultra, 1922.122 Efter hand blev
målet att samla både författare och yngre akademiker, som Ragnar Granit, Bertel
Hintze och Lars-Ivar Ringbom, på tidningens sidor. Tidningens redaktör och
utgivare (ipraktiken endast för de två första numren), Cid Erik Tallqvist, var fil
mag och arbetade på en doktorsavhandling om William Butler Yeats, samt på en
I/Zysses-översättning.123 Nu blev akademikernas bidrag i Quosego inte särskilt
omfattande, men början var lovande. Av icke skönlitterära, utredande texter i
provalbumet 1928 fanns "Tjuren och vi" av Diktonius, Rabbe Enckells "Om den
rena poesien" och "En finländsk modernist" (om Diktonius), men ambitionerna
var vidare än att bara inkludera litteraturen, här mötte också "Nytt och gammalt i

120 "Signal", se till exempel brev från Diktonius till R Enckell 5 respektive 16-17 september 1927,
SLSA 748.1. "Fokus", se dokument i Tallqvists samling, SLSA 867.6.4.
121 Diktonius till R Enckell 22 augusti 1928, SLSA 748.1.
122 Ultra. Kirjallistaiteellinen aikakauslehti - Tidskrift för ny konst och litteratur nr 1-7/8, Helsing¬
fors 1922. Se också Johan Wrede 1970, "Tidskriften Ultra", Festskrift till Olof Enckell 12.3.1970,
Helsingfors 1970 (SSLF 437), s 145-165, respektive 1986, "Den finlandssvenska modernismens
genombrott. En studie i idéernas sociala dynamik", Från dagdrivare till feminister. Studier i fin¬
landssvensk 1900-talslitteratur, Linnér (red) 1986 (SSLF 573), s 41-69. Två av de centrala gestalt¬
erna i Ultra, Elmer Diktonius och Hagar Olsson, stod för kontinuiteten i tidskriftsprojekten, men det
var några mer perifera t/fira-medarbetare som i Quosego kom att framträda som huvudpersoner:
Gunnar Björling och Rabbe Enckell. Diktonius' viktiga roll i planeringen inför tidskriften framgår i
breven från R Enckell och Björling, Diktonius' samling SLSA 568.1-2; Diktonius till den förre,
R Enckells samling SLSA 748. Diverse brevkopior (bland annat till och från Olsson och Tallqvist)
finns i SLSA 777. Om Söderströms som utgivare av Quosego och 1929, se Göran Stjernschantz, Ett
förlag och dess författare. Söderströms & C:o 1891-1991, Helsingfors 1991, s 131-137.
123 O Enckell, Quosego 1971, s XIII-XLI. En senare förkastad underrubrik var, enligt Enckell,
s XXXII, "quosego/ som skall bli en/ ny generations tidskrift/ för vitterhet vetenskap konst och
polemik". (Jämför Finsk Tidskrift.) Tallqvists långa harang kortades senare till Quosego/ tidskrift för
ny generation. Målet att samla fler än bara litteratörer i tidskriften framträder i samtida brev, man
ville skapa en bred tidskrift, som genom akademikernas bidrag skulle få större genomslagskraft
och bära sig bättre. Framför allt Ringbom blev emellertid besviken på tidskriftens inriktning, det var
för mycket Björling, "dada-mystik" och '"modernism"', och för litet av "vitterhet vetenskap konst
och polemik". Se brev till C E Tallqvist i samband med korrektur på Quosegos provnummer 1928
och dennes 14 sidor långa brev, 31 maj-3 juni 1928, ett svar på ett kritiskt telefonsamtal och ett
planerat kritiskt inlägg i Hbl av Ringbom. Ringbom blev 1930 en av redaktörerna för den Åboaka¬
demiska tidskriften Granskaren. Brev från Diktonius till O Enckell citeras av denne s XIX-XX.
Brev från Björling och R Enckell till Diktonius, SLSA 568.1-2. Brev från Diktonius till R Enckell,
SLSA 748.1, från 23 december 1927: "Vi skall ha en tidskrift - [...]." Brev från Tallqvist till Granit
respektive Ringbom (kopia) finns i Tallqvists samling, SLSA 867.1.1-2, liksom brev till Tallqvist
från Granit respektive Ringbom. I ett dokument daterat 13 september 1928 fastslås att Kurt Reuter
tar hand om redaktörsskapet i Tallqvists bortovaro, undertecknat G Björling och E Therman, SLSA
513.1. Se också R Enckell 1962, "Blick på 'Quosegoismen'", Hbl 29 maj 1962 eller C E Tallqvist
1958, "Quosego", Hbl 11 mars 1958.
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måleriet" av samme Enckell, Lars-Ivar Ringboms "Begreppsoredan i konst¬
kritiken", "Dödvattnet kring vår konst", signerad "Quosego" (Hintze), samt en

polemisk artikel av Hagar Olsson, "Svenska teatern söker en konstnärlig ledare".
Framgent i tidskriftens nummer återkom Rabbe Enckell med "Artisteri i vår
litteratur", "Eero Nelimarkka" och "Ny generation", Ringbom med "Brytningstid
inom vetenskapen", och Hagar Olsson med teaterkritik och ett par personliga
programartiklar. Ragnar Granit redovisade ett "Samtal med en psykolog",
Diktonius fortsatte vara polemisk under pseudonym ("Polypen") och Olof
Enckell som i provnumret tolkat sin generations förhållande till närhistoria och
samtid i "Under Damoklessvärdet" försökte förklara Gunnar Björling. Samme
Björling, som gavs stor plats i alla nummer av tidskriften, utlade sin filosofi
under rubriker som "Universalism", "Randanmärkning I—II" eller '"Råhet"'.124

Gunnar Björlings bidrag skall diskuteras närmare i samband med Parlands
bidrag i tidskriften. Hans kritik i brev mot Parlands manuskript till essän "Den
modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt", skriven med siktet inriktat också
mot de i Huvudstadsbladet publicerade filmartiklarna, kommer att behandlas efter
avsnitten om dessa i kapitel II. Här skall närmast Rabbe Enckells estetiska in¬
lägg diskuteras, då de kan stå för den syn på modernistisk dikt som framfördes i
tidskriften (utan att hävda att det fanns endast en syn och att den delades av alla
medarbetare), och samtidigt fungera som bakgrund och kontrast till Henry Par¬
lands bidrag i tidskriften och dennes senare artiklar om modernistisk lyrik och
skandinavisk litteratur. Till de ovan nämnda bidragen i Quosego, "Om den rena

poesien", "En finländsk modernist" och "Artisteri i vår litteratur" kan fogas två
artiklar som inramar dessa, "Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi" från 1926
och "Reflexioner kring den rena poesin" från 1930.125 En kortfattad beskrivning
av Enckells artiklar med siktet på den konst- och lyriksyn (hellre än litteratursyn)
som där torgförs missar delvis det personliga sammanhanget och den polemiska
situation i vilken de enskilda artiklarna skrevs. Den som är särskilt intresserad av

detta hänvisas till Louise Ekelunds avhandling, Rabbe Enckell. Modernism och
klassicism under tjugotal och trettital.126

124 Att Björling och Rabbe Enckell fick stort utrymme i tidskriften kan förklaras av att de två fått
böcker refuserade. Även Parland hade fått en diktsamling refuserad av "Schildt 1. Olsoni", se före¬
gående avsnitt. Diktonius å sin sida hade 1927 publicerat Stenkol och hans bidrag i tidskriften blev
(bl a därför) färre. En antydan till misshumör över svaga svar på bland annat Rolf Lagerborgs
kritik av Quosegos provnummer kan spåras i Diktonius' brev till R Enckell 4 september 1928,
SLSA 748.1: "Men vi måste i nästa nummer ta tillbaka vad vi förlorat med vår eller er missriktade

politik."
5 R Enckell 1926, Hbl 5 december 1926, respektive R Enckell 1930a, Granskaren februari 1930.

Att också behandla Enckells artikel från 1926 motiveras av den var högt värderad av kretsen kring
Quosego, inte minst av Diktonius (brev till R Enckell 23 december 1926, 5 september 1927, SLSA
748.1) och Björling, och att den i Parlands kvarlåtenskap återfinns i två exemplar, ett med under-
stykningar. När Parland i maj 1929 började arbetet på artiklarna om modernism led han av brist på
material, och Björling sände 13 juni kommenterade artiklar om modernismen till Kaunas. Brev från
H Parland till föräldrarna 20 maj, samt från Björling till Parland 13 juni, HPA.
126 L Ekelund 1974 (diss Stockholm), Helsingfors 1974 (SSLF 464), kapitel I och II. Ekelunds
framställning kan med fördel läsas som komplement till min i det följande. Först i jämförelsen
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Enckell försöker, för att komma åt den modernistiska diktens egenart, ställa
upp skillnader mellan den modernistiska dikten och äldre lyrik. Den äldre dikten
bygger, enligt Enckell, i hög grad på rim och en jämn rytm, är beskrivande, med
enhetliga, abstrakta, allmänna bilder underordnade rytmen, allt medan den
moderna dikten får sin rytm från "innehållsföreställningarna" och "idéassociation¬
erna", dess bilder är till sitt innehåll splittrade och tillfälliga, men samtidigt kon¬
kreta och sinnliga. Den modernistiska diktens bild är inte "en yttre synbild", utan
är tillfälligare, rörligare, kortvarigare.

Bilderna få inte främst tänkas sedda, de äro blott ett slags uttryckfullt bild- och
teckenspråk, som sinnligt uttrycka alla känslor och föreställningar, som med¬
vetandet blixtlikt kan fånga. Medan bilden i den gamla dikten talade till vår syn
och rytmen till våra känslor, talar i den modernistiska dikten bilden omedelbart
till syn och känsla. [—] [D]en [modernistiska poesin] bygger på ett bildval som
icke önskar reproducera en yttre verklighet utan en själsrörelse.'27

I Enckells framställning jämförs den modernistiska dikten med modern bildkonst,
bilderna är "starkt stiliserade och äga de överdrifter som vi äro vana vid i den
moderna bildkonsten", medan Södergrans dikt sägs likna "ett kubistiskt motiv
med mot varandra brutna plan".1281 förlängningen av resonemanget om likheter¬
na mellan modern bildkonst och dikt drar Enckell slutsatsen att dikten, i likhet
med en bildkonst som inte betonar innehållet/motivet och därför kallas ren konst,
bör sträva efter att vara ren poesi:

Form och innehåll i dikt borde sammanfalla, innehållet borde konstnärligt kunna
omsmältas i harmonier oberoende av alla ideella biavsikter. Dikterna bör kunna
nå detsamma som i de bildande konsterna kallas den rena konsten. Såsom jag här
har sökt visa rör det sig icke om en yttre form som blir meningslös så snart inne¬
hållet bortfaller, utan om ett innehåll så sublimerat, att det endast kan uttryckas i
harmonier.

mellan Enckell och Parland fördjupar jag den bild hon ger. Se också Holmqvist 1951b, s 73-77,
som antyder en kontinuitet i Enckells och Parlands artiklar. Langenskjöld 1928, s 177-180, pekar
på motsägelser mellan Enckells program och hans dikt, medan Michel Ekman försiktigt kritiserar
"Enckells grundmurat goda renommé som litteraturteoretiker" i '"Dagen har en skugga: dig'
Rabbe Enckell och den modernistiska naturdikten", Från kulturväktare till nightdrivers. Studier i
finlandssvensk 1900-talslitteratur 2 (SSLF 599), (red) Roger Holmström, Helsingfors 1996, s 46-73,
citatet från 73.
127 R Enckell 1926. Motsättningen mellan att bilden inte är en "yttre synbild", inte får tänkas sedd,
men samtidigt talar "omedelbart till syn och känsla" tas upp av konsthistorikern Sixten Ringbom,
som i en essä diskuterar de finlandssvenska diktarnas förhållande till bildkonst. Den bild Enckell
talar om i texten är en tankebild, i anslutning till Multatuli, som tydligen var aktuell för kretsen kring
Quosego, och anförs av Diktonius, Björling och citeras av Lars-Ivar Ringbom: "För att uttrycka en
tanke, måste den vara bliven bild, det är tankebild." S Ringbom 1991, "Text och bild i finlands¬
svensk modernism", Det ytliga djupet. Essäer om den abstrakta konsten och dess förhistoria,
Helsingfors 1991, s 125-141. Essän tar förutom R Enckell upp exemplen Diktonius och Björling,
den sistnämnde ägnas också en studie, S Ringbom 1993, "Bildstruktur hos Björling", Zilliacus &
Ekman (red), Helsingfors 1993, s 117-131. Jämför Ekman 1992.
128 R Enckell 1926.
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Här uppenbarar sig en motsättning mellan det splittrade och de harmonier ("de
högsta normerna [...]: oändlighet och fulländning") som ställs upp som mål.129
Denna motsättning löses elegant av Enckell i artikeln om Diktonius, där splittra¬
de bilder kan bilda "ett brokigt helt", och Diktonius' väg sägs ha varit "en splitt¬
rad disharmonisk väg, som dock i de enkla linjerna, i förvandlingarna mellan gråt
och skratt funnit harmoni".130

Om den modernistiska diktens mål är ren poesi, skall den samtidigt uttrycka
själ och intellekt. Emellanåt tenderar Enckells formuleringar att anta nietzschean-
ska eller södergranska tongångar i betoningen av modernisternas egenart och vilja
till egenart:

Vi tillåta en hänsynslöst genomförd subjektiv stil, blott den är äkta framsprungen
ur den nakna personlighetens reaktion inför tillvaron. [—] Vi vilja en överlägsen
personlighet, en stark intelligens. Vi är tacksamma för varje brottstycke av den
livskänslans intensitet som vi erfara och vi söka ge den helt och utan skrupler.

Det subjektiva, personliga och intensiva ställs mot det likgiltiga, ytliga, kon¬
struerade, som Enckell menar hela tiden kan anas i den äldre litteraturen. I dess
ställe framhävs det äkta eller sanna, det upplevda. Själen, känslan och de indi¬
viduella tolkningarna av en mångtydig omvärld ligger till stor del bakom också
det splittrade i modernisternas verk, men detta är för den rätte läsaren inget
problem:

Det mångtydiga i vår tillvaro är oss en dagssanning som vi lever på som på ett
banalt faktum. Detta gör att vi inte kan uttrycka oss beskrivande utan måste säga
det invecklat för att kunna ge ett själskomplex, en syntes. Vi önska tolka ett livs¬
sammanhang och den som förstår oss förirrar sig inte, han behöver inte plocka i
maskorna, han ser helheten därförutan.131

I den sista Quosego-artikeln, "Reflexioner kring den rena poesin", skriven för det
aldrig tryckta femte numret, men publicerad i Granskaren, betonar Enckell än en

129 "Om den rena poesien", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 11-13. - Enckells framställning kan
jämföras med Pär Lagerkvist, Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs dekadans - om
den modärna konstens vitalitet, Med ett förord av August Brunius, Stockholm 1913, ex s 24. Se L
Ekelund 1974, s 360, not 140, om detta, samt om Enckells reservationer gentemot Lagerkvist (i
Quosego nr 4). Om Diktonius' negativa respektive Hagar Olssons positiva inställning till Lager¬
kvist, se Bill Romefors, Expressionisten Elmer Diktonius. En studie i hans lyrik 1921-30 (diss Stock¬
holm), Helsingfors 1978 (SSLF479),s 137-139.
130 "En finländsk modernist", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 14-19. Jämför Diktonius' ord i
"Expressionistiskt", Ultra nr 7/8, 1922, s 128: "Expressionismen - kaotismens sammanhållande kitt.
Efter att ha skrapat ytterligheterna - dadaismen, dårkonsten, och futurismen-kubismen, hjärn-
konsten, - pressas brokigheten till ett block, samlar sig som aldrig förr." - Om Enckells tal om
"harmonier", "oändlighet och fulländning" som en glidning mot Enckells "alltmera avsvalnade,
klassicistiska hållning", skriver Roger Holmström i "Modernistisk livshållning. Kring en av Rabbe
Enckells positionsbestämningar i Quosego", Modernismen i skandinavisk litteratur som historisk
fenomen og teoretisk problem [...], (red) Asmund Lien, Trondheim 1991, s 73-77. Se också L
Ekelund 1974, s 60,158.
131 "Artisteri i vår litteratur", Quosego nr 2, 1928, s 105-108.
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gång att dikten skall uttrycka liv och själsliv, och därför använder "yttre bilder,
filosofi, stämningar, måleriska effekter och klangskönhet som medel, berättigade
endast i den mån de förmå suggerera det liv, den psykologiska realitet dikterna
vill uttrycka". Framhävas bör också den främmandegöringsteknik som Enckell
beskriver:

Vi insmyga i dikten ett överraskningsmoment, ett tankesprång som i sin
skenbara brist på 'logik' tvingar läsaren att överblicka hela sammanhanget och
med intuitiv skärpa spåra upp den psykologiska realitet som ligger till grund för
denna skenbart omotiverade vändning. Ju mer läsaren tränger in i dikten, dess mer
skall han förstå att inpassa denna vändning i det sammanhang den tillhör och han
skall då med intensiteten av en ny upplevelse finna sig förflyttad till en helt ny
värld.

Överraskningsmomentet, tankesprånget har till syfte att tvinga läsaren att inse
den "psykologiska realitet" som ligger bakom, läsaren skall förflyttas till, eller
förstå, diktarens värld. Detta skiljer sig något från formalisternas ostranenie
(främmandegöring). Formalisternas mål för denna var att skärpa och intensifiera
läsarens perception, att få oss att se diktverket, och därigenom se vår värld på
nytt - inte att få oss att se in i diktarens tolkning av världen.132

I en sammanfattning av Rabbe Enckells artiklar och den syn han där uttrycker
måste beteckningen expressionism133 ligga nära till hands: den moderna dikten är
en uttryckskonst, som för att tolka en sammansatt verklighet måste låta diktarens
personlighet och själ fritt få utlopp, något som visar sig i den splittring i många¬
handa olika bilder som är utmärkande för dikten. Ren poesi försöker inte avbilda
en yttre verklighet. Meter och rytm kommer i andra hand, till skillnad från den
äldre diktens jämna lunk. Samtidigt finns här en vilja till balans: personligheten
borgar för att dikterna kommer att estetiskt sett vara harmoniska, bilda "ett
brokigt helt".134 Till detta kommer så idéerna i den sista artikeln, att filosofi och
"klangskönhet" med mera endast är medel för diktaren och att överrasknings¬
momentet är ett sätt för att få läsaren att förstå dikten - och diktaren - bättre.

Utöver Enckells utredande artiklar bör också Lars-Ivar Ringboms "Begrepps¬
oredan i konstkritiken" nämnas, där Ringbom går till rätta med konstkritikens
vacklande begreppsanvändning. "Bed både de olärda, lärda och höglärda skribenter,
som skriva om konst klargöra vad de mena med ett konstverks innehåll, form,
eller uttryck, för att endast dröja vid några termer", skriver Ringbom och ställer

132 R Enckell 1930a. - För en utförligare diskussion kring ostranenie, främmandegöring, se av¬
handlingens inledning och kapitel II. I avsnittet "Mellan Quosego och OPOJAZ" i kapitel II
diskuteras på vilket sätt Parlands artiklar givit impulser till Enckell 1930a.
133 Se Walter Sokel, The Writer in Extremis. Expressionism in Twentieth-Century German Litera¬
ture, Stanford 1959, passim\ Kjell Espmark, Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till
och med Vit man, Stockholm 1964 (diss), s 54, 190-194; Richard Sheppard, "German Expres¬
sionism", Bradbury & McFarlane (red) 1978, s 274-291.
134 Se L Ekelund 1974, som i sin avhandling följer denna kluvenhet mellan Modernism och klassi¬
cism, särskilt s 60. Se också Holmström 1991, s 76; samt Ekman 1996, om Enckells självmotsägelser
och kluvenheten mellan impressionism och expressionism.
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upp definitioner av begreppen. Form är det som objektivt är tillgängligt för
undersökning, material gestaltat i "linjer, ytor, färg och ljus". Innehåll är dels
denna form, konstverkets uttryck, och dels den verkan, det intryck, som formen
har på betraktaren. Konstverkets uttryck kan alltså objektivt bestämmas, medan
dess intryck är subjektivt betingat.135 Ringboms framställning är polemisk, men
samtidigt tydlig, och konstens formproblem var en av de viktiga frågor som
dryftades i de fyra numren av Quosego. Ringboms andra artikel, "Brytningstid
inom vetenskapen" (nr 3), är också den ett led i strävan att vidarebefordra en inter¬
nationell diskussion, om man så vill ett led i 'reaktionen mot positivismen'.136

Tidskriften Quosegos betydelse var flerfaldig för tjugotalets finlandssvenska
modernister. Främst var den ett kamporgan för vad man (med Hagar Olsson)
kallade "ny generation", författare, konstnärer och akademiker. Man strävade med¬
vetet efter en bred profil, med bred uppslutning, trots det exklusiva i projektet.
Akademikerna föll efter hand bort när de förlagsrefuserade Rabbe Enckell och
framför allt Gunnar Björling tog för stor plats i tidskriften, med mer eller mindre
kompletta diktsamlingar. Björling och Enckell publicerade också viktiga
programförklaringar och essäer. Henry Parland framträdde för första gången vid
sidan av sina äldre diktarbröder liksom fyra av de rikssvenska diktare som seder¬
mera skulle bli kända som "5 unga".137 I tidskriften publicerades också dikter av
bland andra Elmer Diktonius, Barbro Mörne, Kerstin Söderholm och Nicken
Malmström, översättningar av Eino Leino, Jules Romains, Jules Supervielle, e e
cummings (som "E.E. Gummings") och Sergej Jesenin,138 samt bilder av bland
andra Ina Behrsen, Hjalmar Hagelstam, Rabbe och Torger Enckell. Hade Söder¬
ströms fortsättningsvis stött projektet i stället för kalendern 1929, vars "kärn¬
trupp" enligt Rabbe Enckell bestod av "Erik Therman, Mörnarna, Tigerstedtarna
och alla dem som stått i synlig och osynlig opposition mot Quosego", eller hade
de mest kampvilliga låtit denna "opposition" få plats inom tidskriftens pärmar,

135 Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 43-46.
136 Se René Wellek, "The Revolt against Positivism in Recent European Literary Scholarship",
Concepts of Criticism, Edited and with an Introduction by Stephen G Nichols, Jr, New Haven-
London 1963, s 256-281.
137 Man kan diskutera allvaret i Harry Martinsons, Erik Asklunds, Josef Kjellgrens och Artur
Lundkvists bidrag, som närmast ter sig som pasticher eller parodier på dikter i tidskriftens tidigare
nummer. (Se Kjellgrens recension "Quosego - ny finsk tidskrift. Spelar radikal och modern, men
saknar klar inställning till tidens problem", Folkets Dagblad Politiken 22 september 1928; citerad i
Quosego nr 3, 1928, s 172.) Quosegos redaktion har utan närmare prövning publicerat två dikter
vardera från de tre senare i tidskriftens tredje nummer, s 161-163. Se brev från Asklund, Kjellgren
och Lundkvist 18 november 1928, och att redaktionen där strukit de fyra sista av Lundkvists sex
dikter. SLSA 513.1. En dikt var av Martinsson och Asklund i nr 4, s 199-200. Jämför också H
Parland 1970, s 142. Se vidare Espmark 1964, s 38-39; samt kapitlet "Quosego, ett sällsamt mellan
spel" i Espmarks Harry Martinsson erövrar sitt språk. En studie i hans lyriska metod 1927-1934,
Stockholm 1970, s 46-58.
138 Översättningarna var gjorda av Diktonius (Leino), B Mörne (Romains och Supervielle), A
Lundkvist (cummings) och I Behrsen (Jesenin). Viss översättningshjälp fick Ina Behrsen av Henry
Parland, man har också översatt mer (dubbelt så mycket) än vad som publicerats. Behrsen tackar
för hjälpen i brev till Parland 23 januari 1929, HPA. Översättningarna i Tito Collianders samling,
SLSA 866 (okatalogiserad 1993, mapp 1), samt i HPA.
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skulle Quosego ha kunnat utvecklas till den breda, exklusiva modernistiska
tidskrift man hoppats på vid starten.139 I denna breda tidskrift skulle Gunnar
Björling, Rabbe Enckell och Henry Parland, men också modernismens mindre
blinda kritiker som Erik Therman, Rolf Lagerborg och Lars-Ivar Ringbom och
andra ha kunnat diskutera vari det specifika i modernismen låg, vad form och
innehåll stod för och andra viktiga estetiska frågor.

Bidrag i Quosego 1928-29. Diktsamlingen Idealrealisation 1929

Henry Parland, 1900-talets fränaste poet på svenska [...].
(Jan Olov Ullén)140

Och - jag skall visa vägar, och själv få vägar anvisade - av dig.
(Gunnar Björling i brev till Henry Parland 13 juni 1929, HPA.)

Men en förlust var hans bortgång. Vägarna stod öppna, och jag
var blott jag. (Gunnar Björling)141

Henry Parlands lyrik skulle kunna vara ämnet för en monografi. Här görs ett fåtal
nedslag i hans diktning från tiden före resan till Kaunas för att ge en bakgrund till
det senare författarskapet och för att ge en bättre bild av hans utveckling som för¬
fattare. Inledningsvis försöker jag diskutera några av dikternas utmärkande drag,
framför allt Parlands 'sakuppror', i förhållande till de andra finlandssvenska
modernisterna, samt till Majakovskij, Chlebnikov, och Huelsenbeck. Parlands
utveckling som diktare är nära förbunden med Björlings under samma tid, varför
diskussionen också leds in på hur de två diktarna lär av varandra utifrån delvis
gemensamma inspirationskällor.

I Quosego publicerade Henry Parland i provalbumet 1928 sju "Dikter?" och
ett uppseendeväckande prosastycke som senare kallats både programskrift, prosa¬
dikt och kåseri, "Sakernas uppror", samt en tvåsidig text om reklam, "Reklam¬
bluff'. I Quosegos tredje nummer 1928 ingick "Dikter 1-5", och i tidskriftens
fjärde och sista nummer 1929 "Autobussen", ett kort prosastycke. I Idealrealisa-

139 Citat ur brev från R Enckell till H Parland 8 december 1929, HPAm. 'Avfällingar' från
Quosego var, förutom L-I Ringbom, B Hintze och R Granit, också Erik Therman, som aldrig
publicerade sig i tidskriften, men blev en av fyra utgivare av 1929. Se vidare Thomas Warburton,
Åttio år finlandssvensk litteratur, Stockholm 1984, s 220; Holmström 1988, s 232-235. Rolf Lager¬
borgs vänskapliga kritik mot Quosego, "Gaga. En vidräkning med vännerna i Quosego", s 119-
124, var också ursprungligen skriven för tidskriften, men publicerades i kalendern, enligt brev från
Björling till Parland 24 november-10 december 1929, HPA. Björling fick replikrätt i 1929, "Quo¬
segos replik", s 125-130, men med kalendern var tidskriftens saga slut, även om ett femte nummer
planerades ännu i början av 1930. - Uppgifter om vad detta femte nummer skulle ha innehållit har
sökts i mars 1994, med hjälp av arkivarie Agneta Rahikainen och Petra Hakala vid SLSA, samt SLS
ordförande och tidigare arkivarie Johan Wrede, men förgäves.
140 Jan Olov Ullén, "Förord", Karl Vennberg, Dikter 1944-1960, Stockholm 1993, s 11.
141 Gunnar Björling i brev till Fritz Mayer 10 juli 1956, (kopia) UUB.
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tion ingår 58 dikter, uppdelade i fyra avdelningar: "Fläckar", "Strumpor",
"Influensa" och "Grimaser".

Parlands dikter kännetecknas av aggressiv modernitet, lekfull besjälnings-
teknik, en till det elliptiska gränsande reduktion (den längsta dikten i Idealrealisa¬
tion är 13 rader), ironier och paradoxer - men också av högstämt patos och reli¬
giöst grubbleri, som följande postuma dikt ur Hamlet sade det vackrare: "Guds
första verk/ är Intet./ Himlen rymmer det/ stjärnorna skall bli det./ Han själv har
varit det.// Hans sista verk/ är Lågan / som lurar i alla ting J På domedagen/ skall
dess glöd/ sluka livet/ som likt en brokig mask/ döljer/ Guds förstlingsverk."142
Framför allt de tidigare dikterna innehåller vad Björling kallar "lagerkvist-
sentimentaliteter" och ett "deskriptivt prosa i rader-stadium".143 Senare övergår
Parland mer till att medvetet utnyttja religionen som metafor. De dikter som
väljs ut till Quosego och Idealrealisation har ett annat anslag, den första dikten i
Quosego lyder: "Jazzens diktatur - en ny form av katolicism./ Jag har sett
ettusen byxveck fladdra av taktkänsla."144 Parlands Quosego-dikter är förhållande¬
vis enhetliga, med besjälningen, antropomorfiseringen eller personifikationen
som främsta instrument. Kroppsdelar, kläder eller den omgivande miljön - tingen
- tar över jagets reaktioner (eller brist på reaktioner): "Det är inte jag./ Det är en
mun som blåser ut rök/ ögon som sett för mycket människor/ en hjärna som
jazzar trött."145 För att något konkretisera resonemanget kan vi se närmare på en
central text, den tidigare nämnda "Sakernas uppror" i Quosegos provalbum.
"Sakernas uppror" får här stå för den tingsbesjälning - ofta kallad 'tingsanimism'
i texterna om Parland - som är ett typiskt drag i en stor del av Parlands produk¬
tion.146 "I sakernas 'liv' har han funnit sitt estetiska uttrycksmedel, symbolen
för sin verklighetsförälskelse", skrev Rabbe Enckell i inledningen till Modärn
finlandssvensk lyrik.H1 Om vi ser denna text som ett tydliggörande av en dikta¬
res teknik, kan vi komma närmare något av den parlandska diktens särart och det
sammanhang den föds ur.

142 3 maj 1927, H Parland 1964, s 38. - Jämför E N Tigerstedt, Det religiösa problemet i modern
finlandssvensk litteratur (diss), Helsingfors 1939 (SSLF 272), vilken utnämner Parland till nihilism¬
ens "främste representant", s 343. Se även s 445-446 (med en märklig tolkning av en dikt från
Idealrealisation, H Parland 1929a, s 37, nr XIV), 599-600.
143 Björling till Parland 5 juni 1930, samt vårvintern 1928, HPA. Se också O Parland 1993, s 40; O
Parland i H Parland 1966, s 12-13. O Parland har senare i samtal föreslagit att det snarare är fråga
om ett Dostojevskij-inflytande. Att Parland fascinerats av Lagerkvists lyrik tycks klart - se t ex
skoluppsatsen "Pär Lagerkvist: Ångest" från 1926-27, uppsatshäfte klass IX, HPA. Eventuellt kan
vi också teckna en linje från Lagerkvists formdiskussioner i Ordkonst och bildkonst till Parlands
Quosego-estetik. Se nedan i detta avsnitt.
144 Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 54.
145 H Parland 1929a, s 33. Om 'avhumanisering' och besjälning i modern lyrik, se Hugo Friedrich,
Die Struktur der modemen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Gegenwart, Hamburg 1964, särskilt s 53,
83f, 122-124. Jämför Holmqvist 1951b, s 164-167.
146 Utan att gå in på skillnader i attityder eller i detaljer har "Sakernas uppror" och 'tingsanimism-
en' setts som centrala av bl a Barck 1952, Butt 1983, Zilliacus 1989 och 1991, Lindegren 1952, och
Curman 1964abc.
147 R Enckell 1934, s 103.
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Människan har inte monopol varken på livet eller på revolutioner, sägs det i
"Sakernas uppror". Människan har somnat i sin självtillräcklighet, allt medan
tingen lever omkring oss. "Deras själar (banalt vasa?) vibrera i takt med livet",
allt häftigare i takt med tidens tempo:

De rusar opp, löper till storms mot oss, lokomotiv, bilringar, dammsugare.
Liv! vrålar strålkastarn, surrar sönder vårt gnäll motorerna. Liv! sjunger
telefontrådarna, ringlar vägarnas ångest. Liv! liv! liv!

Men allt fortfarande snarka vi bakom draperier (vackra draperier) av
estetisk mänsklighet, mumlande i sömnen att vi besegrat livet, stå över det¬
samma i lycklig okunnighet om sakernas rasande anlopp.

Sannerligen, den som vandrar på gatorna utan att höra affischernas lar¬
mande livssång, han är både döv och blind. Och den, som icke ser skåde-
fönstrens kvinnoleenden, han är ingen man!

Tingen protesterar mot uppfattningen, att de endast existerar för vårt
behov. De kräver en ställning i livet - jag har lärt mig frasen av demokrater,
alltså bör den bemötas med aktning. (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 56.)

Parland vill självfallet inte bokstavligen befria tingen från deras slaveri hos män¬
niskan, han vill peka på vår nonchalans inför dem. Samtidens massproducerade,
moderna ting är estetiskt tilltalande, vackra, de är en del av det moderna livet.
("Sakernas uppror" följs av "Reklambluff', om konstnärlig och okonstnärlig
reklam.) Samtidigt är det fråga om en vital livshunger - respektive en livsleda -

hos diktjaget som projiceras på tingen i människans omgivning. Detta är som
bekant ingen ny och oprövad metod, utan den har beskrivits till exempel av Kjell
Espmark i Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire
till surrealismen och Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi. I den
senare boken behandlar Espmark det finlandssvenska 1920-talet, och placerar in
Södergran, Diktonius, Björling, Rabbe Enckell och Parland i "huvudlinjen".148
Det speciella hos Parland skulle då i "Sakernas uppror" vara projektionens
material, de människoproducerade moderna tingen, storstaden och maskinerna.
Jämför denna dikt, också från Quosegos provnummer:

Alla
vill de någonting av mig,
t. o. m. cigarettröken
ringlar frågetecken
dörrar hota sluka mig,
tändstickornas ben
äro så långa och hungriga
kaffekopparna kröka föraktfullt
sina bleka läppar. (55)

148 Kjell Espmark, Att översätta själen. En huvudlinje i modern poesi - från Baudelaire till
surrealismen, Stockholm 1975; Själen i bild. En huvudlinje i modern svensk poesi, Stockholm 1994
[första utgåva 1977]. Här särskilt Espmark 1994, s 71-101, 215-219. Se också Butt 1983, s 198, om
att Parlands diktning med dess projicerade själstillstånd inte skulle varit möjlig utan expression¬
ismens tekniska landvinningar.
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Tingen lever, men i centrum står diktjaget, och det är diktjagets tolkning av om¬
världen som uttrycks i dikten. "Alla/ vill de någonting av mig", med omvärlden
representerad av cigarettrök, dörrar, tändstickor och kaffekoppar. Vi kan också
göra en jämförelse med den Björling som i brev till Parland beskrev modern¬
ismen på följande sätt:

Är modernism estetik? din fråga. - Hela livet är estetik i hög mening. Men
esteten" är modernismen inte, den vill befria samt giva tingens estetik. Allt är i
oss, vi är i allt. Livsdilemmat är en praktisk gemenskap. [—] - Modernismen är
allt, och vill ge allt - den obegränsade estetiken, livets tusen former, tingen!
(G Björling till H Parland december 1927-januari 1928, HPA.)

I anslutning till Björling inskärper Parland i "Sakernas uppror" att ett fram¬
hävande av tingen inte innebär "mekanisering, ytlighet, degeneration", utan
"idealism". Det är inte sakernas ändamål vi skall se, utan vi skall med deras hjälp
se livssammanhangen:

Här är tal om idealism. Sakernas idealism. Bilringarnas, strumpornas,
hostpastillernas. De älskar livet, deras ytlighetshymn för mot djupare sam¬
manhang. Omedelbart som en kravatt - då saxofon i livets jazzband!
(Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 57.)

Tingens vitalitet "för mot djupare sammanhang", och detta "omedelbart", dvs
oförmedlat och dansant. Livets metafor blir jazzbandet, med tingen som livets
krydda, som saxofonens solostämma.149

Att det finns beröringspunkter mellan "Sakernas uppror", Majakovskij och
rysk futurism brukar betonas utan att närmare utvecklas. Först och kanske tydlig¬
ast är Hagar Olsson, som redan i recensionen av Återsken kopplar ihop Parlands
dikt med Majakovskij. Jämförelsen utfaller till Parlands nackdel:

Formspråket i hans lustiga notiser vittnar tydligt nog om en skolning hos den
ryska futurismen; men när en Majakowskij "sparkar sönder molnen", gör han det
med en frenesi som tvingar en att tro på det poetiska temperamentets suveräna
makt. Parland saknar den lyriska schwung som denna på associationer byggande
stil fordrar; man förnimmer inte spänningen mellan tankesprången - den samman¬
hållande och drivande känsloströmmen. Det är detta - och inte själva innehållet,
livsbelysningen - som gör att man här får ett intryck av negativitet i konstnärlig
mening.150

149 För en analys som också satt spår i min framställning av "Sakernas uppror", se Zilliacus 1991,
s 105ff. - Barck 1952, s 172ff, har i sin diskussion av "Sakernas uppror" dragit fram samma
Björlingcitat som ovan, med delvis andra slutsatser.
'

Hagar Olsson [H:gr. O.], "Brådmogen intellektualitet", Svenska Pressen, 17 december 1932.
(Jämför Olssons recension av Idealrealisation, diskuterad i avsnittet "Mellan Keturi Véjai och
Trecias Frontas. Litauiska modemister" nedan.) Se vidare R Enckell 1934, s 101-102; Hans Ruin,
"Finlandssvensk modernism", Svensk litteraturtidskrift nr 2, 1947, s 52; Holmqvist 1951b, s 165;
Barck 1952, s 179-180 (med hänvisning bland annat till en Majakovskij-diskussion i ett Olof
Enckell-manuskript); O Parland i H Parland 1970, s 9-10, 171-175, 183.
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För att göra sambandet explicit bör vi hänvisa till Majakovskijs drama "Vladimir
Majakovskij: En tragedi" från 1913, där revolterande ting spelar en central roll: "I
en värld av städer som vill behärska oss/ har även de själlösa tingen mobili¬
serats:/ mot oss!", säger Gubben med de svarta, magra kattorna. "Man kanske
skall älska tingen?! Kanske tingen har en annan sorts själ?", svarar Mannen med
det långa ansiktet. I slutet av den första akten startar den revolutionen förebådande
utopiska tingrevolten:

Våldsamt
med vilda skrik
har allting [alla ting] gjort uppror
och sliter de gamla orden i trasor.
Som på ett tecken av Satan
rinner vinet ned i damejannerna
ner i flaskorna.
Den avlidne skräddarens
byxor
går sin väg
ensamma och herrelösa!
Drucken - med det svarta gapet vidöppet -

ramlar kommoden ut ur sovrummet. Snörlivet stiger ner
från modeaffärernas skyltar,
galoscherna är beslutna
att försvara sin självständighet.
Nätstrumporna blinkar kokett.151

Tragedin har av Victor Erlich beskrivits som en orgie av vilda, frisläppta meta¬
forer, helt i den ryska futurismens tradition: "the 'revolt of things' against their
traditional functions and indeed their traditional designations, a revolt, to use
Michel Foucault's language, of 'les choses' against 'les mots'."152 Tingen kastar
alltså av sig sina av människan pålagda beteckningar; upproret är riktat mot
språkets konventioner och den vardagliga logiken. Majakovskijs sakuppror har
också beskrivits som att medan den mänskliga kroppen fragmentariseras, av-
humaniseras och förtingligas, börjar tingen att leva.153 Roman Jakobson kallar i
"Novejsaja russkaja poezija" ["Modern rysk poesi"] från 1919/1921 företeelsen
eller greppet för 'realiserandet av en metafor', dvs en metafor förverkligas och blir

151 Vladimir Majakovskij, "Wladimir Maiakovski. En tragedi", i svensk tolkning (från franskan) av
Bengt Anderberg och Werner Aspenström, Bonniers Litterära Magasin med All världens Berättare
nr 1, 1959, s 7-22, citat från s 10, 11, 16. Jämför "Vladimir Mayakovsky. A Tragedy", The
Complete Plays of Vladimir Mayakovsky, translated by Guy Daniels, with an introduction by Robert
Payne, New York 1968, s 19-37: "Suddenly / all things went rushing off, ripping/ their voices/ and
casting off tatters of outworn names." (30) Se vidare Vladimir Markov, Russian Futurism: A
History, London 1969, s 142-147.
152 Viktor Erlich, Modernism and Revolution. Russian Literature in Transition, Cambridge, Massa¬
chusetts-London, England 1994, s 45.
153 Hans Günther, "Ding (Vesc')", Glossarium der russischen Avantgarde, herausgegeben von
Aleksandar Flaker, Graz-Wien 1989 [1989a], s 181 (179-185). Friedrich 1964, s 53, 83f, 122-124.
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sitt bildled, utan någon logisk motivation - greppet är blottlagt.154 Jakobson
framhåller att metaforer realiseras på samma sätt också i Velimir Chlebnikovs
"Zuravl"' ["Tranan", 1910] - diktens andra del publicerades 1914 med titeln
"Vosstanie vescej" ["Sakernas uppror"]. Chlebnikovs dikt börjar med att en pojke
ser hur skorstenarna som tranor böjer sina nackar, diktjaget tar på sig sina glas¬
ögon och ser vad pojken ser; det påbörjade upproret, hur skorstenarna förenas med
andra ting till ett skelett, en kropp:

Skorstenarna, sekelgamla,
flyger,
härmar maskamas rörelser,
lekfullare än ostyriga kattungar.
Järnvägsvagnar med skyltarna "Icke rökare" och "Tjänstekupé"
har klätt sina skrov med sammanflätade ådror.
Rälsen sliter sig loss från banvallarna
som höstmogna ärtskidor.
Och Tutjkov-bron kastar sig ner från stränderna och seglar
som en fors över vågorna, som Nejasyt eller den hotfulla Detinets!

O, människosläkte! I ditt fruktkött
har främmande frön mognat!
Främmande stammar väller emot dig i uppror
deras fasansfulla fotsulor skriver tecken i sörjan!
Ur järn
och koppar reser sig hotfullt över staden benranglet,
ser mänskligheten och allting annat som intet,
bara som en liten svulst.
På flykt rakt fram, eller i vindlingar,
förkunnar skorstenarna mänsklighetens undergång.
De är osynliga andars skorstenar! De sjunger:
För den dödskyssande ormen
var människans bröst en tillflyktsort.
Kanske blir tingens uppror
ondskefullare än själve Kosjtjej.
Varför ömmar vi då för dessa ting?155

154 Roman Jakobson, "Modem Russian Poetry: Velimir Khlebnikov [Excerpts]", E J Brown (red),
Major Soviet Writers. Essays in Criticism, London-Oxford-New York 1973 (Galaxy Books 371),
s 58-82: "Here we have the realization of the same trope, the projection of a literary device into
artistic reality, the turning of a poetic trope into a poetic fact, into a plot element." (64-65) Jakob-
son använder begreppet först, enligt Victor Erlich, Russian Formalism. History - Doctrine, (4 ed,
The Hague-Paris-New York 1980, s 75. Idén kommer från Bergsons Le rire [1900], enligt James
M Curtis, "Bergson and Russian Formalism", Comparative Literature. An Official Journal of the
American Comparative Literature Association, Spring 1976, s 116. - Svenska översättning i t ex
Bengt Jangfeldt, Den trettonde aposteln. Ryska essäer och synpunkter, Stockholm 1995, s 64.
Jämför med Horace Engdahl, som i "Spegelmakaren Hoffman" [1988], Stilen och lyckan. Essäer
om litteratur, Stockholm 1992, s 119-121, diskuterar en "förverkligad metafor". Engdahl kopplar
inte begreppet till rysk formalism, men innebörden tycks vara densamma.
155 Velimir Chlebnikov, "Tranan", Gunnar Harding & Bengt Jangfeldt (red), Den vrålande par¬
nassen. Den ryska futurismen i poesi bild och dokument, Stockholm 1976 [1976a], s 56-61, citat
från s 56-57. Engelsk översättning, [Velimir Khlebnikov], "The Crane", Snake Train: poetry and
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Chlebnikovs dikt gestaltar, jämfört med Majakovskijs mer lustfyllda vardags¬
uppror, ett i en 'mytopoetisk värld' apokalyptiskt uppror som vänder upp och
ned på skapelsens ordning, en sakrevolt där tingen vänder sig mot människorna.
Den mytiska tranan blir skapandet av ett nytt väsen, där de dödas kroppar reser

sig från kyrkogårdarna för att bli tranans kött, där barn offras till den nya härsk¬
aren. Hos Majakovskij är tingrevolutionen vänligare: "Doppa inte ert hjärtas bröd
i hat!" säger pjäsens V Majakovskij till de för tingen rädda. Sakerna är män¬
niskans vänner - inte minst efter revolutionen finns tingen och arbetarna på
samma sida, som Hans Günther har påpekat med Majakovskijs dikt "Prikaz No 2
armii iskusstv" ["Order nr 2 till konsternas armé", 1922] som exempel.156

I Parlands "Sakernas uppror" finns ett med Majakovskij befryndat uppror -

sakerna gör uppror, men vill inte bli härskare: "Men också tingen ha sin plats i
sammanhangen: leva! Deras själar [...] vibrera i takt med tiden." Människan skall
se att också tingen lever. I Parlands dikter ingår ett samtids- och framtids-
optimistiskt, hastighets- och teknikförälskat drag med mer gemensamt med Mari-
netti än Majakovskij. Den ryska futurismen saknar i jämförelse med den italien¬
ska nästan helt teknikkult och storstaden beskrivs negativt, som Bengt Jangfeldt
har framhållit i en essä.157 Horace Engdahl menar följdriktigt att Parland i
"Sakernas uppror" låter "som en hel Marinetti".1581 den andra dikten i Quosegos
provnummer får vi veta att bensinen är "en stor Gud", i den tredje att maskinen är
starkare än människan:

Tåget går
hamrar sin hårda rytm
i blodet.

Ej om människor
är dess sång
ej om Gud eller kärlek:
den är om järn
och av järn.

prose, Ann Arbor 1976 [1976b], s 83-88. Kosjtjej [Kanchei the Deathless] - "an evil figure in
Russian folklore, the embodiment of dark and hostile forces", s 250.
156 Efter Günther 1989a, s 182. (Ett citat från dikten ges på s 136 nedan.). Se också andra
Majakovskij-dikter, exempelvis "Ett moln i byxor", 1915: "Tingen får liv -/ deras läppar rör sig/
och jollrar:/ 'Fötnof, fötnof, fötnof." Citat från Vladimir Majakovskij, Jag! Dikter i urval och tolk¬
ning av Gunnar Harding och Bengt Jangfeldt, Stockholm 1985, s 64. Se också "150 000 000", "Hör
vägarna talar/ Vad är det de säger?/ 'Vi har lungorna fulla med virvlande damm/ där vi har sling¬
rat oss fram över magra stäpper./ Vi är trötta på att alltid kravla oss fram/ bakom fångkolonner över
brännheta slätter./ Vi vill välla fram som en mäktig asfaltflod/ eller sträcka ut oss under express¬
tågens vagnar./ Stå upp!/ Vi har sovit länge nog/ vaggande till sömns i landsvägsdammet!/ Vikom-
mervikommer!"', För full hals och andra dikter, i översättning av Ulf Bergström och Gunnar Har¬
ding, Stockholm 1970, s 18.
157 "Zaum' och parole in libertå. Om rysk och italiensk futurism", Jangfeldt 1995, s 95-107.
158 Horace Engdahl, Beröringens ABC. En essä om rösten i litteraturen, Stockholm 1994, s 131. Se
vidare hela kapitlet om Björling, "Din tystnad ljudande", s 119-134 och diskussionen om futurism
och dadaism i kapitlet före, "Vad propellern sade", s 96-118; samt Judy Rawson, "Italian
Futurism", Bradbury & McFarlane (red) 1978, s 243-258.
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säg ej - människorösten
visst är den mjukare, lättare
men det är ej på det det beror:
den saknar stålet. (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 54.)

Liksom Majakovskij är Parland en hyperbolens och metaforens mästare, ofta
realiseras metaforen och blir sitt bildled - ting och natur besjälas. Men till skill¬
nad från Majakovskij arbetar Parland aldrig med rim eller trappstegsvers, och där
Majakovskij är expansiv skriver Parland reducerade koncentrerade dikter. (Jämför
Hagar Olssons recension ovan.) Några hyllningar till Ordet, försök till futuristisk
'transrationell' zaum'-poesi med arbiträra ljudkombinationer, eller lek med typo¬
grafin finner vi heller inte hos Parland. Vad och hur mycket Parland läst av rysk
modern dikt är oklart, varför vi inte bör dra alltför långtgående slutsatser av sak¬
upproren. Han har läst Majakovskij, han hjälper också Ina Behrsen att översätta
Jesenin för Quosego - han jämför senare Rabbe Enckells dikter med Jesenins
men Pasternak tycks han börja uppskatta först i slutet av 1929, medan Chlebni-
kov, Achmatova eller Tsvetajeva aldrig nämns i kvarlåtenskapens brev eller an¬
teckningar. Parland nämner heller inte Marinetti eller italiensk futurism.159
Samtidigt kan åtminstone en av Parlands dikter i Idealrealisation ses som en
kommentar till Chlebnikovs "Zuravl"' [Tranan] och orden om att "Rälsen sliter
sig loss från banvallarna/ som höstmogna ärtskidor". Den parlandska diktens räls
vill också kasta sig loss från materiens band:

Har ni hört

järnvägsstationernas gapskratt
när tåget i förbirusandet
blinkar åt dem:
kom med!

Järnvägsstationerna kommer aldrig med.
De ruva

över tidtabellernas frusna leenden
och gapskratta
åt skenornas ursinniga försök
att kräla ned från banvallen. (H Parland 1929a, s 36-37.)

De besjälade tingen varieras alltså i Parlands lyrik, men även i hans prosa,
både i noveller och romanen Sönder. Jag menar att vi bör se det som en ur Par-

159 Majakovskij-läsning: O Parland i H Parland 1966, s 172, samt upprepade gånger i samtal med
mig. Se också Ralf Parland 1966, "Idealrealisationen", En hundpredikan, Stockholm 1966, s 118-
123. Pasternak kallas 'vår tids störste lyriker' i brev till fadern 18 december 1929, HPA (tyska),
HPAm. Parland diskuterar rysk imagism i artikeln "Über die neuesten litterarischen Bewegungen
in Finnland", HPA. (H Parland 1970, s 145.) - Majakovskij var sedan länge känd i kretsen kring
Björling, enligt C-E Tallqvist. Curman 1964a, s 2. - Om skillnaden mellan zaum' och parole in
libertå kan man läsa hos Jangfeldt 1995: "De ryska zaum '-poeterna var [...] ute efter att
konstruera ett nytt språk för att skapa en ny verklighet. Marinetti sökte ett nytt språk för att
beskriva en ny verklighet." (106)
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lands synpunkt lyckad inmutning av ett nytt område för den finlandssvenska
dikten, oavsett motiveringar och valfrändskaper. "Den modernistiska dikten är en

protest mot logiken. Icke mot den logik, som är inneboende i världsalltet och
som egentligen borde skrivas med stor begynnelsebokstav, utan den mänskligt-
konventionella logik, som utstakar de områden, inom vilka en diktare får röra
sig", inledde Parland en uppsats om "Edith Södergrans diktning" i klass IX (sista
årskursen, 1926-27).160 I likhet med hos Södergran, men också i Diktonius' och
Björlings dikt, handlar det om att finna nytt material för dikten - ofta staden,
medan Rabbe Enckell diktar liv i skogens minsta djur -, att erövra nya områden
och metaforer, en avestetisering av dikten. Detta har man gemensamt med Maja-
kovskij och andra futurister, tysk expressionism och Neue Sachlichkeit, dvs en
stor del av den moderna diktningen.

Parlands "Reklambluff' är en text som inte nämnvärt skiljer sig från "Saker¬
nas uppror" och de ovan diskuterade dikterna, annat än i att koncentrationen och
den välturnerade poängen saknas, men det är snarast fråga om en sorts experimen¬
tell essä om reklam som konst och övertalare.161 Texten är uppställd som en dikt
med rader som kan bestå av enstaka ord, satserna är elliptiska, liksom argument¬
en och resonemangen. Texten består av två delar, som parallellställs genom
avslutningsorden; i första delen "Stiliserings-Bluff, men med stort B", i andra
delen bluff "med litet b". "Reklambluff' kan ge oss väsentliga ledtrådar till
Parlands Quosego-estetik.

REKLAMBLUFF
Reklamkonsten -

Konst?

Ty reklamen vill inte blott betjäna sig av konsten, den vill själv vara den.
Och två valspråk: dekorativ och sälja.

Sälja - inte så svårt. Dekorativ inte heller. Men sälja dekorativt är
Idealet.

Vi har tre sätt:

Hypnotisera - affischer.
Le förföra - skådefönster ljusreklamer.
Bluffa - kombinationer.
Här, reklamens samhörighet med konsten. Man talar gärna om kubism.
Vad den har att göra? Herregud gå se. Stockman[n]s prostituerande skåde¬

fönster, Rettig, Taylor.
Men det är blott en metod, kubismen som konstriktning en detalj:
"Alla röka Små Fennia" (Ph. U. Strengberg reklamannons i Hbl).

- Också detta är om man så vill kubism. Brutal, inledd med "alla" (på grund

160 I Södergran-uppsatsen ekar R Enckells //^/-artikel från 1926, "Gammalt nytt och verkligt nytt i
poesi". Här placeras också Södergran helt i den av Espmark beskrivna traditionen: "[D]en
modernistiska dikten avser: reproducerandet av en själsrörelse." I samma häfte finns uppsatser om
Pär Lagerkvist och om "Strindberg: Tschandala". - Se vidare avsnittet "Quosego. Finlandssvenska
modemister" ovan.
161 I H Parland 1970 är texten placerad under rubriken kåserier och benämns anmälan av reklam¬
mässa i O Parlands kommentar, s 177-179. Holmqvist 1951b, s 164, kallar några av kåserierna
essäer. Se "Förteckning över Henry Parlands kortprosa och essäer 1928-1930", nedan s 115-116.
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av kollektivismen ett av de starkaste ord nuförtiden) - slår ihjäl kritiken
förrän den ens hunnit vakna.

Att slå hjäl —
- Bluff, säger någon. Bluff, dåna ljusreklamernas brokiga hjärtan. Bluff!

Bluff! Bluff!
Det är just det. Stiliserings-Bluff, men med ett stort B.
En Gud således. (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 57.)

Originalitet, kubism och stilisering kan göra konst av reklam, menar Parland.
Den stiliserat osanna reklamen, t ex "Alla röka Små Fennia", tar udden av kritik¬
en genom det brutalt fräcka inledningsordet "alla". Vi vet att detta är osant, en
bluff, men en bluff "med stort B" - "En Gud således". Beröm får också reklam
som Parland karakteriserar med orden "Die Neue Sachlichkeit, kanske en smula
abstrakt". Originalitet visar tidningen Uusi Aura när den sätter teater- och kon¬
sertaffischer "hur som helst var som helst" på 4 m2. Detta säger något om sam¬
tiden, genom att vara "en skrikande harmoni: vår tid". Konstnärlig, stiliserad
reklam är alltså, enligt Parland, bra reklam. Detta till skillnad från den dåliga
reklamen, som är bluff "med litet b". Exempel på dålig reklam är att blanda
Adam och Eva med Högfors järnindustri, "brun-fula pappaskar", att använda
nationalfärgerna. Texten förespråkar en originalitetsestetik, där stilisering -

exempelvis kubismens - är ett nyckelord och där fräckheten, tingen och stilen
hyllas. Parland diktar också om affischer i Quosego och Idealrealisation, medan
han hemma har reklamaffischer och brodern Oscars "kubofuturistiska konst" på
väggen.162 Vad Parland lägger in i die Neue Sachlichkeit framgår dock inte av
"Reklambluff', och för att få svar på frågan om hur Parlands estetik såg ut under
1927-29, måste vi se närmare på samspelet mellan Björling och Parland.

Parlands estetik under åren i Helsingfors kan ställas bredvid Björlings "univer-
salistiska dada-individualism" under samma tid. Det är delvis en dadaistisk laissez

faire-estetik, uttryckt i en dikt från Quosegos provnummer. Jag lägger Björlings
svarsdikt från samma nummer efter Parlands:

Låt avgrunder gapa
- d.v.s. icke gapa

(vad skulle de annars göra?)
Låt jorden rulla

- d.v.s. icke rulla

(vad skulle den annars göra?)
(vad skulle vi själva
göra annat
än gapa och rulla

- d.v.s. -) (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 55.)

162 "Ansiktenas affischer", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 55. "Ute i Tölö", H Parland 1929a,
s 25-26. - O Parland i H Parland 1970, s 179. Jämför O Parland 1991, s 19; Ulf Thomas Moberg,
"Avantgardebilden i finländsk litteratur och på scen", Moberg (red) 1995, s 117.
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Till Henry Parland.
"Gapa rulla" det är filosofien, Dadas torgs soignerade
läppfundament -
gå på gatorna
vara ansiktsnerv

prata med hejdlösa
tummar. (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 81.)163

I mötet mellan Parland och Björling förändras bägges skrivande. Det är svårt att
kortfattat beskriva influenser respektive särart och att definitivt avgöra vem som
var läraren och vem som var elev i deras diskussioner. Skrivs "Sakernas uppror"
med Björlings obegränsade ting-estetik i bakhuvudet, passade Parlands teknik att
i dikt ge saker själ utmärkt in i sammanhanget, eller var det en gemensamt fram¬
växande teknik?

Björlings anammande av den tyska dadaismen är förhållandevis sent, först
efter att i recensioner av Korset och löftet 1925 ha blivit kallad dadaist undersöker
han vad termen står för. Det blir Richard Huelsenbecks bidrag i Der Querschnitt
1926-27, samt densammes En avant Dada. Eine Geschichte des Dadaismus från
1920, utlånad av Diktonius våren 1927,164 som blir Björlings - och Parlands? -

inkörsport till dadaismen och den gemensamma inspirationskällan. Huelsenbecks
utdrag ur Phantastische Gebete i Der Querschnitt 1927 - med raderna "O tscha
tschipulala o ta Mpota Mengen/ Mengulata mengulata kililibulala/ Bamboscha
bambosch/ es schließet der Pfarrer den Hö-osenlatz rataplan rataplan den H6-/
osenlatz und das Haar steht ihm au-aus den Ohren" - inspirerar Björling att redan

163 Se också Björlings prosastycke med rubriken "Henry Parland-stil", Fågel badar snart i vattnen,
Helsingfors 1934, s 63 (Björling 1995 II, s 67).
164 Hgr. O. [Hagar Olsson], "Dikt, mystik och dadaistisk rebus", Svenska Pressen 16 maj 1925. -

Richard Huelsenbeck, En avant Dada. Eine Geschichte des Dadaismus, Hannover 1920. Carpelan
1960, s 109-143, särskilt s 112-113, 137-139. Barck 1952, s 172. O Parland 1991, s 24, och Ralf
Parland, "Hur mina böcker kom till", Nya Argus nr 8-9, 1979, s 116-117, om Huelsenbeck,
Björling och familjen Parland. - Om Der Querschnitt och Huelsenbeck-lån i brev Björling till
Walter Dickson 21 juni, 2-3 augusti 1950, Lunds UB; och i brevutkast till Dickson, Gunnar Björ¬
lings brevsamling, mapp IV, nr 708-709, ÅAB; samt i brev till Fritz Mayer, 21 juni 1952, (kopia)
UUB. Se också Diktonius till R Enckell 5 april 1927, SLSA 748.1, med en beställning av En Avant
Dada och Phantastische Gebete, och brev R Enckell till Diktonius 19 april 1927, SLSA 568.2:
"Avant Dada! finns icke mera, eller rättare står icke mera att fås. Förlaget har upphört,
meddelades från Tyskland." Diktonius till Enckell 18 april 1927: "Skada att den dadaistiska
översteprästens predikningar inte står att fås." R Enckell till Diktonius 5 maj 1927: "I morgon
skickar jag dig uppbyggelseskriften Avant dada! som de sent omsider ändå lyckats skaffa till
Akademen. Jag har tittat i den. Den är förträffligt skriven. Jag går med på all deras dadaism men -

visserligen bryr jag mej inte om att vara moralisk och inte precis omoralisk heller, men deras
programatiskt moraliska indifferentism tycker jag är slatrik[?] och lös. Det är för mycket slentrian
över det." I Diktonius förteckning över lästa böcker nämns boken, dock utan markering om 'starkt
intryck', SLSA 568.9.7. - Själva boken En avant Dada tycks således ha beställts och senare köpts
av Diktonius från Akademiska bokhandeln i Helsingfors 1927 med hjälp av bokhandelsbiträdet
Rabbe Enckell (som läst den först), lästs, men lånats ut till Björling 1927, fått anteckningar i
marginalen, sedan klarat bombningen 1944, för att kunna användas av Carpelan 1960. Dess senare
öden är oklara, Carpelan som fått boken efter Björlings död 1960, uppger i telefonsamtal med mig
8 december 1994 att han i sin tur lånat ut boken (till någon Björling-forskare?) men inte fått igen
den. Denna not kan ses som en efterlysning.
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före bekantskapen med Parland experimentera fram bland annat följande dikt som
sedermera publicerades under rubriken "4711. Universalistisk dada-individualism"
i Quosegos provnummer.165

Min nya saklighet.
Tschili tschili-tschau!
tschili tschili tschau-tschau!
tschili tschili tschili-tschi!
tschili-tschau!
tschili tschiliman dja-dja-dja!
tschili tschili tschau-
tschi!
tschiliman tschiman tschiliman tschiman-

dja!
tschi-tscha-tschi! tschili-li-li-li!
tschili tschili tschili
tschiliman tschiliman-

dja-
ro! (Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 73.)

Överhuvud tycks Der Querschnitt ha spelat en stor roll för kretsen kring Björling
(som prenumererade)166 och Parland, också för utformningen av Quosego -

kanske också för namnet? märk överenstämmelserna i storlek, färg (starkt gul
med röd titel), format och typografi. Quosego skulle bli en tidskrift av inter¬
nationellt snitt, med Der Querschnitt som modell, tycks det. Också Diktonius
läser Huelsenbeck och beställer hem En avant dada, Rabbe Enckell läser Maja-
kovskij och Parland Ilja Érenburg - man inväntar med spänning nya nummer av
tidskriften.167 Framför allt tycks alltså Björling och Parland ha tagit intryck. Den
ovan diskuterade artikeln "Reklambluff', kanske också "Sakernas uppror", torde
vara ett svar på Érenburgs "Die neue Romantik", publicerad 1927. Érenburg
skriver om vår tids 'romantik', som börjat i futurismens Italien, om dynamik¬
dyrkan, teknik- och sakkult, om Majakovskijs förhärligande av den 'elektro-
dynamo-magiska' staden och den ryska relativismen eller 'amerikanismen', vars

165 Richard Huelsenbeck, "Aus den 'Phantastischen Gebeten'", Der Querschnitt 1927, s 106-107.
- "Tschili-tschauerna i Quosego skrevs på hosten -27, innan jag i nov. råkade Henry. De var
närmast ett försök att se meningen i Huelzenbeckstil, förklara sådant för mig själv, samt naturligtvis
publicerade för extra kryddans skull." Utkast till brev till Bengt Holmqvist, Björlings brevsamling,
mapp XVI, ÅAB. Jämför brev till Walter Dickson 2-3 augusti 1950, Dicksons samling, LUB:
"Någon dikt av H. i Querschnitt. Jag begrep mig inte på det där, och experimenterade för att se
efter om den stilen kunde ge någonting, jag ville också raljera en smula." Jämför också brev till
Stig Carlsson 29-30 november [år ej angivet], KB, Acc 1993/118.
166 Intervju med O Parland 1-2 december 1993.
167 Notera att också Rabbe Enckell uppskattar Majakovskij, se brev till Diktonius 5 maj 1927, SLSA
568.2. Det handlar bland annat om Majakovskijs "Der erste Mai" i Der Querschnitt 1927, s 255-
256, samt om en översättning i Svenska Pressen samma vår. Enckell uppskattar också Huelsenbeck
(jämför brev ovan), och skriver bland annat dikten "Dada", refuserad av Schildts men med i
Quosego nr 2, 1928, s 110, och senare i Vårens cistern, Helsingfors 1931. Jämför Diktonius' brev
till Enckell 4 oktober 1927, SLSA 748.1.
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romantiska natur inte genomskådats. Han skriver om hur den nya romantiken
kräver ett enhetligt kosmos och att tidens rytm dikterar villkoren, om att jazzen
är tidens poesi, etc. Artikeln avslutas med orden: "Ausdruck einer Epoche des
Uebergangs, das heißt des Nomadisierens, der Heimatlosigkeit, der Akrobatie,
kann nur ein Romantismus sein. Die Zeit der Festen Preise ist vor-über. Wir
brauchen 'Nachfrage'. Ablehnung des Bestehenden - das ist die Lösung für die
kranke Menschlichkeit."168 Parlands dikt "Ideal-realisationen" kan ses som ett

annat svar på Érenburgs klagan över tidens relativism och att de fasta värdenas tid
är över:

Ideal-realisationen
- ni säger, den har redan börjat

men jag säger:
vi måste ytterligare sänka prisen. (H Parland 1929a, s 18.)

Lika viktig för Parland och Björling var Richard Huelsenbecks En avant
Dada. En avant Dada är en framåtsyftande historieskrivning, där borgarens
ointresse för och motvilja mot dagens ting, reklam, stadsgator, bluff och stora
transaktioner kontrasteras mot dadaistens livsdyrkan och accepterande av världens
brokighet. Nyckelord (med rötter i futurism och kubism) är simultanitet,

168 Ilja Érenburg, "Die neue Romantik", övers B Schiratzki, Der Querschnitt 1927, s 430-436, citat
från 436. - Jämför också Henry Parland 1970, fragmenten XI: "Taxameterdiktaturen/ (den nya
romantiken?)", XVI och XVII, s 28-30, hösten 1927-vintern 1928. Se vidare Kaunas-
anteckningar om Érenburgs bok "Om bilamas liv" och en påbörjad, opublicerad artikel om "den
rastlöse nyhetsivraren" Érenburg, HPA. (Citat från "Filmens inverkan på våra tiders litteratur",
Hbl 20 oktober 1929, H Parland 1970, s 110.) I artikeln framhålls Érenburgs ombytlighet: "Vi[d]
sexton års ålder blev Ilja Érenburg utvisad från skolan för revolutonära proklamationer och
agitation för strejk. Vid ryska revolutionens utbrott var han under katolicismens inflytande. År 1921
skrev han (redan utomlands) sin utomordentliga satir över den europeiska samhällsordningens
filistrositet och ruttenhet 'Hulio Hurenito', där den gråtmilda katoliken rymmer fältet för en
frätande, skeptisk nihilist. En månad senare utkommer Érenburgs bok om konsten 'Den går ochså
runt', där författaren lovsjunger den moderna industrin, 'vår tids underverk - maskinen' och
desamma kommunister vilka fått honom till en sådan religiös förtvivlan några år tidigare. Ungefär
samtidigt börjar under Érenburgs redaktion utkomma en 'internationell revy av den moderna
konsten' en tidskrift med det betecknande namnet 'Saken'. Från år 1924 vänder han radikalt

ryggen åt sina tidigare litterära manér och strävanden och börjar skriva realistiska romaner i regel¬
rätt traditionell stil. För Érenburg betyder detta sett ur hans tidigare produktions synpunkt en ned¬
gång." Parland tycks uppskatta allvaret hos sökaren - kanske ser han något av sig själv: "Dömer
man efter ovannämnda yttre fakta, utan att fördjupa sig i alla dessa 'förräderiers' innersta väsen
och motivering, kan det synas som om Érenburg inte hade någon som helst inre grundval, och
beroende på tillfälligheten och ögonblickets impulser övergav den ena eller den andra stånd¬
punkten. Men man behöver blott uppmärksamt läsa igenom hans verk för att se att han alldeles
uppriktigt predikar sina varierande världsåskådningar och att han fullkomligt uppriktigt menar vad
han säger. Och inte bara det: för den trevande och opålitliga Érenburg är det väsentliga just
sökandet efter en fast punkt, d.v.s. en världsåskådning. Det är hans uppriktighet inför sig själv
jämte den för honom typiska sjukliga förmågan att ta intryck av allt som hindrar honom att länge
förbliva på samma punkt. Dessa frontsvängningar försiggå hos honom med en snabbhet, som kunde
få en flyktig iakttagare att tro att de löper lätt och smärtfritt undan, men det förhåller sig inte så.
Redan den hänsynslöshet med vilken han efteråt förlöjligar sina misstag visar huru dyra dessa varit
för honom och vilken ansträngning det berett honom att bliva fri från dem." (Parlands manuskript
är skrivet med en maskin utan å. Jag har på den punkten kompletterat texten.)
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bruitism, det nya materialet (sand, hår, tidningsurklipp med mera som Picasso
införlivar i sina collage). En konkret del av livet blir en del av bilden, något
självklart, naturligt och naivt. "Das neue Material ist den Weg von Sehnsucht
zur Realität der kleinen Dinge wobei der Weg abstrakter Natur ist." Huelsenbeck
beskriver en reaktion mot "längtan" - borgerlig sentimentalitet, metafysik, extas;
symbolism, expressionism och abstrakt konst - och riktar intresset mot "de små
tingens realitet". Dadaistens angreppsmedel mot den borgerliga kulturen är
satiren, bluffen, ironin - enligt Huelsenbeck i sista hand också våld.169 Björling
anammar hela programmet - "Vi skapar litteratur med revolver i fickan, som
dadaisten Richard Huelzenbeck framhållit"170 - och i '"Råhet"', Quosego nr 4,
1929, bejakas alla samtidens -ismer:

Vi vill ett begripligt, och mera. Sensation, bluff, reklam, och glädjen, ironien,
det spotska sinnet. Människas gång, från avträdet till graven. Barnet och de primi¬
tiva; bruitism, bullerkonsten, och simultaneitet, samtidsåtergivandet där kausal-
kedjorna kastas huller om buller. Futurismens: en springande häst har tjugo ben;
dess pragmatiska inställning; livet handlingen! Vi bygger det kommande och för¬
flutna, de dödas livs historia skrives på nytt i våra medvetanden.

Vi vill med expressionisterna ett uttryck åt allt som upprört oss, världsele¬
menten, och vi vill en grundbereddhet. Vi, Dadas upplösningar, förvirring, till¬
varoskaos, och relativiteten: individualismer, solidarismer - och universalismen i
rum och i medvetandet. Vi vill det begränsades omedelbarhet, fullkomning, befri¬
else.171

För Björling och Parland betydde detta,tillsammans med Huelsenbecks dadaistiska
livsbejakelse, ett troligtvis nödvändigt steg vidare från tidigare utvecklingsfaser.
Jakobsbrottning, himmel och helvete förbyts i "en bruitistisk livsbrottning" här
och nu, i en inriktning på ting och omvärld.172 Men det leder också till en stark¬
are inriktning på dikt-tinget i förhållande till budskapet, som vi snart skall se.

Man kan säga att kombinationen Björling-Parland förde bägges text framåt,
naturligtvis inte utan konflikter och låsningar, och med en uttalad vilja att
behålla det individuella uttrycket. Björling var, i kraft av sin ålder och erfarenhet
av skrivande, den mer beläste och rutinerade. Han försökte leda Parlands utveck¬
ling i önskvärd riktning, samt skötte korrekturläsning och andra praktiska göro-
mål. Björling spelade framför allt en mycket viktig roll i urvalet av de texter som

169 Huelsenbeck 1920, särskilt s 10-11, 21-24, 28-29, 35. Citatet, från sidan 24, översatt av

Carpelan 1960, s 114: "Det nya materialet är vägen från längtan till de små tingens realitet, varvid
vägen är abstrakt natur." Se också Barck 1952, s 178-179.
170 Citat från "Blixtanalys", Quosego nr 2,1928, s 119.
171 '"Råhet"', Quosego nr 4, 1929, s 192. Texten fortsätter med att nämna "kubism!", "En ny sak¬
lighet", surrealism. Rubriken ett citat från A Langenskjölds recension av Quosegos provnummer i
Finsk Tidskrift 1928.
172 Se Carpelan 1960, s 109-117. Citat från G Björling, "Universalism", Quosego nr 1 (provnr),
1928, s 70. - Dadaismen som "högsta potens av livsbejakande", talar Parland om redan före
bekantskapen med Björling i brev till S Grönvall 19 juni 1927, HPA. - Den "dadaistiska" livsstilen
och svårigheterna att bemästra denna bidrog för Parlands del till den ekonomiska och sociala bank¬
rutten våren 1929.
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skulle publiceras, både i Quosego och i den ytterst välkomponerade samlingen
Idealrealisation.173 Björling ser emellertid främst att han påverkat Parland på det
'andliga' planet, och med genomslag endast i en formulering, som vi ser i ett
brev till Rabbe Enckell 1934 (efter dennes kritik mot Björlings Quosego-
diktning i Modärn finlandssvensk lyrik):

[...] min fluga var att betona sammanhangen, de mänskliga sammanhangen. [—]
Och - det ställe i hela vän Henrys produktion, - som du i det hela tolkat rätt bra,
såvitt jag nu hastigt ser, - det ställe där mitt andliga inflytande gör sig gällande i
innehåll och form beträffande hans formulering, det enda stället, det är just ordet
om "livssammanhangen" [i "Sakernas uppror"]. T.o.m. Cid påpekade det någon
gång. Jag tillägger: därför faller det litet utanför den stilkänsla som Henry hade.
Men det var nog mitt inpräntande, - jag har ju aldrig råd till något utan att få hela
moralen och dumheten över mig. Och jag påstår att ditt angrepp på mitt Quosego
är av den arten. Jag hade ju tidigare vågat och lyckats få vän [Erik] Therman över
mig för det, - kollektivismen o. allt det där, - jag hade väl aldrig lärt mig något
om personligheten. Var fann du denna? Det komiska var också att det var mera jag
än Henry som fick det anfallet. Det kan vara att Henry var en rent litterär, och jag
skrev - "på fullt allvar", med innehållsligt ansvar. Men för resten var Henrys
ärlighetspatos och -strävan större än ni någon [sic] tror. Och våra debatter fördes
nog i sanningens namn; när jag måste försvara min moralism mot hans analytiskt
skarpa advokatyr. Ofta förklarande att vi inte fick såga av grenen, på vilken vi
satt. Ty min relativism var ändå - moralism. Och det ville han nog gå med på. Det
var t.o.m. nödvändigt att hävda vår linje för att inte en annan dag se honom
angripa vår egen ståndpunkt, från någon sidas som han just då upptäckt. - Som
Olof [Enckell] gjort, Therman gjort, och - möjl. du nu gör.174

Men Parland påverkade också Björlings sätt att skriva, senare beskrivet av

Björling som att det snarare varit han som lärt av Parland än tvärtom. I ett brev
till Erik Asklund 16-17 januari 1931 - två månader efter Parlands död - fram¬
håller Björling med emfas att Parland var allt annat än en epigon: "han var nog

sig själv".

Jag har lärt mycket av honom. Jag har inte upptäckt någonting som han i konst¬
närligt avseende skulle ha lärt av mig. Inte någonting! Han var säker, själv-

173 Se brev från Björling till Parland i februari(?) 1928 om Quosego-åebuten, från Parland till S
Grönvall i september-oktober samma år: "Annars håller jag vähitellen på att bli litterär. Med
Gud[s] och Gunnar Björlings hjälp. Jag slåss med min bok [Idealrealisation] och mina föräldrar."
Breven i HPA. - Alla bidrag i tidskriften diskuterades livligt av 'redaktionen', t ex Parlands
"Autobussen", som till sist kom med i nr 4. Se brev från Björling till Parland 5 februari 1930, HPA.
- Det enda korrektur på Parlandska texter för Quosego jag funnit är rättat av Björling, korrektur till
nr 3, Quosegos samling, SLSA 513.1. Björling skriver 2-3 augusti 1950 till Walter Dickson att
korrekturen till Quosego nr 1, de som Parland läst och kommenterat, förlorats. LUB.
174 Brev till Rabbe Enckell 23 november 1934, SLSA 748.1. Att Björling "förtydligat" en mening i
"Sakernas uppror" (och från tingen återgivit människan livsvärdet) är omvittnat av t ex Rabbe
Enckell, se H Parland 1970, s 184, eller C E Tallqvist 1958. Dock tycks det av brevet ovan att döma
varit fråga om en 'andlig' påverkan på texten. Jämför brev från Björling till Stig Carlsson 3 juli
1946, där Björling framhåller att "Det där med tingen, 'Sakerna"' var Parlands speciella insats och
att inspirationen till denna var okänd, "sådant låg nog i luften, och kanske skriften, i världen". KB,
Acc 1993/118.
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ständig. Han var min närmaste kritiker under Quosego-tiden. Jag rönte inflytande
av hans eget skrivande och av hans direkta stilgranskning. Medges dock, att om
jag inte varit på den väg, jag inslagit, skulle jag inte godtagit honom. Jag vill i
varje fall inte att legenden om honom som efterapare upprepas. Jag måste, ej blott
såsom vän och kollega, utan i sanningens och den svenska litteraturens namn
dementera uppgiften. Jag gör det förr eller senare i någon form. Henry Parland har
betytt mera än vad någon ännu fattat. [—] Och han skall inte dränkas i mitt
kölvatten. [—] Om jag får någon betydelse, då har även Parland sin plats bredvid
mig såsom en, av vilken jag haft att lära. Han var "modern" som få. Han hade växt
upp utan vår (min) tunga ballast av upplevd historia, och moral. Han var ung. Han
var internationell. Han var romantisk, intellektuell-analytisk. Och saklig. Han
var en av de mänskor som upplevde livet, och som lärt mig mycket. Vad jag än må
ha varit för honom, konstnärligt betydde det inte mycket. Även som person gick
han sin egen väg. Sitt ödes väg. Sin glada bittra väg.

Han ber också Asklund att minnas hans ord, "ifall något öde skulle förhindra mig
att få någonting av det här framfört i annat sammanhang".175 Björling upprepar
många gånger att Parland spelat stor roll för honom, ofta upprepat i allmänna
ordalag i litteraturhistorierna, men i vad Parlands konkreta bidrag legat har hittills
varit oklart.176 Dock kan vi få viss ledning av Björlings brev till Parland.
Björling diskuterar parlandska drag i sin senare produktion, och tidiga parlandska
råd i brev till Parland den 5 juni respektive 7-9 augusti 1930, medan han arbetade
med det som kom att bli Kiri-ra! (Många av de dikter som långt senare skulle
komma att tryckas i Kiri-ra! och i Solgrönt härrör från denna tid, exempelvis
"Som mumlare" och andra långdikter i Solgrönt.)111 Då Parland inte gjort några
bevarade program- eller litteraturpolitiska uttalanden i formfrågor förrän under
tiden i Kaunas, kan Björlings vittnesbörd också avslöja något av den yngre
diktarens medvetenhet och åsikter under Quosego-tiden. Det Björling skriver
måste betecknas som sensationellt, om man ser till konsekvenserna av råden.

175 KB, Ep A18. Efter "Sin glada bittra väg" finns en asterisk med hänvisning till denna senare
kommentar: "Jag råkade Parlands bror, sade det här åt honom. Han ville tillägga, att jag ändå
skulle betytt någonting för H.P. och att liv och dikt hör ihop. Det senare är rätt. Men som sagt, jag
upptäckte inte ens i hans liv stor påverkan, trots att vi var vänner och att han visade hänsyn och
respekt." - Anledningen till Björlings utläggningar tycks ha varit diskussioner om vilka som skulle
vara med i antologin Modern lyrik som Asklund arbetade med och utkom 1931.
176 Bengt Holmqvist menar i "Inledning till Björling" (1949), Holmqvist 1987, s 124-25, att Parlands
inflytande på Björlings Quosego-diVii i första hand varit negativ, "modernismens destruktiva linje
[...] radikalare fullföljd [...] än hos någon annan", och att samtidsengagemanget passat Parland,
som "lyckades göra konst - ibland betydande konst - av moderniteten", men inte Björlings
konstnärliga "läggning". Se också R Enckell 1934, s 94-101; A Olsson 1995a, s 70, 356. Med
ledning av några tidigare ej anförda brevuttalanden av Björling kan vi också teckna en positiv,
konstruktiv linje från Parlands inflytande på Björlings text. - Jämför Björling 1947, s 35-36. Se
vidare diverse brevutkast från 1940-tal i Björlings brevsamling, mapp XVII (oidentifierade
adressater) respektive XVI (till Bengt Holmqvist), ÅAB. Se också O Parland 1991, s 30-55, samt
1993, s 31-54. - Se vidare brev från Björling till Parland från 5 november 1927 och framåt, särskilt
runt årsskiftet 1927-28, men också sedan Parland rest till Kaunas i maj 1929, HPA.
177 Brev till Fritz Mayer 26 september 1951, samt odaterat brevutkast till Fritz Mayer, (kopior)
UUB.
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Du har kanske lärt något av mig, eller kan i längden komma att lära av min
syntessträvan och karaktär. Men jag har inte upptäckt att du skulle burit spår av
mig i innehåll eller form. Mera upptäcker jag av dig hos mig, jag kan få lov att
undvika faxer som verka som du. Din kritik vid genomseendet för Quosego bragte
ju mig att ge mera fan i begripligheten, den begripliga moraltendensen, och mer
akta på formen än jag med min utgång ur just innehållen ursprungligen skulle varit
benägen för. (5 juni 1930, HPA.)

Det var en sak, du lärt mig, en punkt där jag hade alla i nacken redan långt
före dig. Det var att ge fan i begriplighet samt lämna bort ord, av stilskäl. Sådant
kan bli manér, hos dig, och hos mig, i senare fallet så mycket värre, det är om jag
ser alltför tydligt din hand med i spelet. Och på en del synbara punkter ser jag
spåren av dig. (7-9 augusti 1930, HPA.)

Enligt Björling har Parlands råd varit att offra begriplighet för formen, att ute¬
lämna ord för att skärpa stilen. Den som är bekant med Björlings utveckling som
diktare vet att framför allt det senare av råden varit oerhört betydelsefullt.178 Björ¬
lings språkspel tycks ha satts i gång i diskussionerna med Parland, inte minst vid
korrekturläsningen av Quosegos provnummer, vilket framskymtar i brev och
brevutkast längre fram. Några konkreta exempel:

* att ta bort konjunktionen "och": "Vi gick igenom korret till Quosego I och
det gav anledning till en hel del parlandska tries, tex bortlämnandet av 'och'.
Vilket inte hindrar att jag väl då redan hade skrivit tschilitschauer osv."

* att införa "och" på nya ställen i texten, som konjunktion eller (med Anders
Olsson) "disjunktion": "Bortlämnandet av 'och' lärde jag väl av Parland. Införseln
av 'och' m. m. är min uppfinning."179

* att arbeta med parenteser: "Men vid genomseendet av Quosegos korrektur
hade jag Henry, liksom vi redan haft beröring näranog ett halvt år - det där ordet

178 Jämför t ex Holmqvist 1951b, s 118-119: "Den uteslutningsteknik, som inte dominerar förrän i
Där jag vet att du, är fullt utbildad redan i Kiri-ra! [...]", medan Carpelan 1960, s 119, tidigare-
lägger denna teknik och menar att Björling funnit den redan i Quosego. Se också Anders Olsson,
"Ett porträtt", Björling 1995, V, s 27 [A Olsson 1995b]; Holmqvist 1987, s 103ff; Erik Gamby,
"Inledning", Björling 1974, s 9-10; eller Horace Engdahl, "Björlings grammatik" (1987), Engdahl
1992, s 148-157. Se framför allt A Olsson 1995a, s 70: "Denna teknik präglar hela den mogna
produktionen alltifrån Där jag vet att du, med vissa ansatser i Solgrönt"\ och särskilt kapitlet "Det
sena språket", s 169-212. A Olsson betonar Björlings obegränsningsfilosofis betydelse för diktens
utveckling, t ex s 32, något jag menar inte bör överbetonas. Se min recension av A Olsson 1995a,
TFL nr 3-4, 1995, s 139-144, särskilt 141-142 [Stam 1995]. H Engdahl 1992 uttrycker en liknande
skepsis, "Björlings grammatik", s 157.
179 A Olsson 1995a, s 70 ("disjunktion"). Björlingcitaten troligtvis två brevutkast till Walter Dickson
1950, ÅAB, citerade efter A Olsson 1995a, s 356, not 80. (Se vidare Stam 1995, s 142-143, om
attribuerandet av breven i Olssons bok.) - Jämför: "Hans [Parlands] stilkritik av korrekturet till
Quosego I (maj -28) framträder på sina ställen." Brev till Walter Dickson 15 maj 1950, Dicksons
samling, LUB. - "Han fick betydelse genom sin formbegåvning och att vara mig till direkt
påverkan vid korrekturläsningen av Quosego I. Tyvärr är det tidigare och dublettkorrekturet
förlorat (om det ej funnes på tryckeriet, jag erinrar mig inte för tillf, vilket det varit)." Brev till
Walter Dickson 2-3 augusti 1950, Dicksons samling, LUB. - "Genom sin särskilda stilbegåvning
samt prägling just åt mitt dåvarande håll kom han att betyda åtskilligt, vilket nog märks i Quosego I,
som vi korrekturläste tillsammans. Där ingår nog parlandismer, och det bortlämnade 'och' var väl
nog influerat av honom, om just då, eller tidigare." Brev till Walter Dickson 15-16 juni 1956, LUB.
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'bestämd form' och i vart fall parentesen är nog mer 1. mindre Henrys finger eller
inflytelse."180

Det tycks som om också Parlands möjligtvis avvikande språkbehandling -

till exempel att byta ut orden i genitivkonstruktioner: "Ansiktenas affischer" i
stället för 'affischernas ansikten' - inspirerat Björling också på andra punkter. Ett
annat exempel, från ett Björling-brev till Fritz Mayer: "En hygglig pojke. En av
de fina människorna. Eller, med Henry Parland, av människorna!"181 Vad vi här
bevittnar är hur Parlands exempel vid korrekturläsningen, i sitt skrivande och
kanske till och med i sitt tal, frigör Björlings skapande. Även om "och'Meken i
sig är av mindre betydelse är spelet viktigt - Björling blir allt mer intresserad av
att skapa 'dikt', och utvecklar en ny teknik.182 Fortfarande är Björlings texter i
högre grad än Parlands inriktade på att förmedla ett budskap, men budskapet är
från och med denna tid inte det dominerande. Utöver de nya insikterna på formens
område tycks också den björlingska fräckheten och experimentlustan skärpts i
diskussionerna med Parland: "Dock medger jag att det inte bara vara ifråga om
formen, utan också ifråga om respektlösheten, Henry gav mig de påstötar som
kunde varit nödvändiga", skriver Björling i slutet av 1940-talet.183

Björlings läsare och rådgivare i dessa frågor tycks ha varit relativt få:
"Pariandar och Encklar är de som under hela min tid såsom förf. varit de som jag
på något sätt hört och tagit intryck av." Dvs Olof och Rabbe Enckell; Henry,
Oscar och Ralf Parland.184 Den sistnämnde berättar i en artikel i Ord och Bild
1961 om hur det kunde gå till under 1930-talet: "Han krävde ofta av mig att
hjälpa honom med förkortandet av dikthelheter som han ansåg icke nog fin-

180 Utkast till brev till Bengt Holmqvist, Björlings brevsamling, mapp XVI, ÅAB.
181 Brev till Fritz Mayer, 12 augusti 1952, (kopia) UUB. "Ansikternas affischer" i Quosegos prov¬
nummer 1928, s 55.
182 Ett exempel på det björlingska spelet: "Just nu gick jag igenom gamla böcker för kontroll. Fann
att 'som'-problemet pinar mig. Ordet förstör mången dikt och månget uttalande, men jag har inte
funnit på den giltiga regeln för att focka åtm. relativpronominet så ofta som möjligt, eller nog det,
men inte för att alltid göra det. Och - jag borde ha en ny samlad upplaga av allt det som varit. Där
heter det: allt det och varit." Brev till Sven Grönvall 26 september 1940, SLSA 903.1. Jämför några
år senare: "Användningen av 'och' i st f. 'som', och ofta så där bara som särskiljande." Björling
till Stig Carlsson 22 januari 1946, KB, acc 1993/118. - Se vidare exempel i A Olsson 1995a.
183 Utkast till brev till Bengt Holmqvist, Björlings brevsamling, mapp XVI, ÅAB. I andra,
oidentifierade brevutkast, mapp XVII, ÅAB, beskriver Björling hur han på sin väg från "alla
idealistiska nattmössor" mot en formellt radikalare dikt mött Parland och att denne där givit viktiga
impulser. Se också detta uttalande i brev till Alarik Roos: "Men 'dikt' må en gång få vara vad den
är, jag har alltför mycket blandat ihop litterärt förkunnande och dikt, samtidigt ändå åtskiljande
dem så gott jag kunnat." 26 april 1955, (kopia) UUB; eller i brev till Stig Carlsson 28 augusti 1946,
KB, Acc 1993/118: "I dikt har jag strukit opoetiska tydligheter, men i aforismerna har de kunnat få
ett utrymme."
184 Citat från ett oidentifierat brevutkast, ÅAB, mapp XVII, där nämns som lyssnare Olof Enckell
1916, Rabbe Enckell 1921, Henry Parland 1927-28, "senare: Rabbe, Oscar och Ralf Parland". Se
också brev till Walter Dickson 16 okt 1950, LUB; och till Folke Isaksson, odaterat, (kopia) UUB. -
O Parland har också i samtal med mig berättat hur Björling ville få bort allt som lät som 'prosa' i
dikterna. Jämför brev till Stig Carlsson, odaterat; 14 juli 1944; samt 5 december 1950: "När man ser
på sitt verk, då flyger prosan upp till taket, om så bara i formen av ett komma eller en punkt." KB,
Acc 1993/118.
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slipade." Medan Björling kunde stryka 17 av 18 rader i en av Ralf Parlands dikter,
var han själv ännu inte lika radikal i fråga om de egna dikterna, och metoden var
en annan:

han bröt ned raderna genom att stryka substantiven eller andra beståndsdelar. Jag
blev mycket förtjust i denna ansvarsfyllda lek, och lärde mig stryka ännu hän¬
synslösare när det gällde hans manuskript, och ibland när jag kastat ut nästan alla
ord ur någon Björling-dikt och kvarlämnat bara någon rest för att markera att här
varit en rad, ja då synade Gunnar de kvarblivna kycklingbenen och utbrast:

- Det var som fan! Säger du dee?
Antagligen har jag på detta sätt en hel del oersättliga Björling-original på mitt

samvete. Men strängt taget hade jag inget val. Ty mästaren, som hade en hel
tvättkorg med manuskript som skulle bearbetas, befallde bryskt:

- Stryk! Vad väntar du på?185

Henry Parlands råd till Björling ligger i linje med hans egen allt mer koncentre¬
rade dikt under Quosego-tiden, där det sällan är fråga om ett ord för mycket.
Jämför också Parlands ord om den beundrade Diktonius i en något senare artikel:
"Den enda formprincip han erkänner är koncentration."186 Viljan till koncentra¬
tion, liksom tingsbesjälningen,kan delvis förklaras utifrån Parlands och Björlings
tolkning av den tyska expressionistiska motrörelsen, die Neue Sachlichkeit, och
till Huelsenbecks ord ovan.

Die Neue Sachlichkeit eller 'den nya sakligheten' - namnet på en konst¬
utställning i Mannheim 1925, men redan tidigare en litterär beteckning187 - var
en reaktion mot expressionismens idealistiska patos och existentiella fråge¬
ställningar, dess jag-fixering, starka känslouttryck och stora gester, myt och apo-
kalyps. Det var en allmän tendens mot det praktiska, vardagliga, sakliga och
affärsmässiga; att skära bort det icke nödvändiga för att koncentrera sig på det
viktiga. Det nysakliga måleriet var realistiskt-naturalistiskt, "en lineär och
plastisk stil med noggrant redovisade detaljer och klara, skarpt avgränsade färger",
och kunde övergå i öververklighet eller grotesk, som hos satirikerna, samhälls-

185 Ralf Parland, "Ordens extatiker", Ord och Bild nr 5, 1961, s 383-386, citat från 386.
186 Översättning av "Über die neusten litterarischen Bewegungen in Finnland", ("Naujausias
suomiij literatüros judéjimas", Éidinys nr 7, 1929, s 17-21), H Parland 1970, s 147. - Koncentrerade
dikter är förvisso något som är typiskt för i stort sett alla finlandssvenska modernister, från Söder¬
gran och framåt. Det intressanta är hur dikterna blir allt mer koncentrerade. Jämför t ex de
publicerade dikterna hösten 1927 med dikterna i Quosego. I HPA finns många dikter i ett flertal
versioner - ord stryks och antalet strofer minskar. - Om "reduktionen som lyrisk metod och tema¬
tik" i finlandssvensk modernism, se Ingemar Algulin, Den orfiska reträtten. Studier i svensk 40-
talslyrik och dess litterära bakgrund, Stockholm 1977, s 84-90.
187 "Neue Sachlichkeit. Deutsche Malerei seit dem Expressionismus". Utställningen planerades
dock redan 1923, och i litteraturen ges flera exempel på termens användande redan 1922. Se
Sabina Becker, "Neue Sachlichkeit in Roman", Neue Sachlichkeit in Roman. Neue Interpretationen
zum Roman der Weimarer Republik, Sabina Becker & Christoph Weiß (red), Stuttgart-Weimar
1995, s 7-26, här 14; Jürgen Heizmann, Joseph Roth und die Ästhetik der Neuen Sachlichkeit,
Heidelberg 1990, s 1—47.
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kritikerna Otto Dix och George Grosz.188 Man arbetade ofta med kontrast¬
montage, plockade in olika objekt sida vid sida - en teknik ärvd av dadaismen189
(jämför Huelsenbeck-diskussionen ovan och Björlings rubrik för sin "Tschili-
tschau"-dikt). Inom litteraturen finner vi Gottfried Benns bårhusdikter, Jakob
Wassermanns och Alfred Döblins romaner Der Fall Maurizius, 1928, respektive
Berlin Alexanderplatz, 1929, med aktuella händelser och tidningsurklipp, något
senare Hans Falladas Kleiner Mann, was nun?, 1932. Nyckelord var omedelbar¬
het, objektivitet, distans, tidsmässighet (teknikkult, "amerikanism"190), typiser-
ing (med typiska människoöden) och fakticitet eller autenticitet; en dragning mot
dokumentarism och detaljer, "en slags fascination vid verkligheten, tingen och
deras yttre framtoning som återges med etsande skärpa".191 I Sverige har Erik
Blombergs och Hjalmar Gullbergs lyrik kallats nysaklig.

Henry Parland kallar den finlandssvenska modernismen expressionism - "ein
kubistisch stilisierter Expressionismus" -, och vill införa något av den nya sak¬
lighetens program i Finland.192 I en artikel från 1929 kopplar också Parland ihop
koncentrationen med den nya sakligheten. Till skillnad från rysk, tysk eller
fransk orimmad fri vers, som "hotar [...] att flyta sönder till prosa", följer den
finlandssvenska dikten "arkitektoniska lagar".

"Modernismus" [...] sollte ein Schimpfwort sein, wurde aber zum Schlagworte. [—]
Es könnte gleichfalls als Expressionismus bezeichnet werden. Denn diese hie[r]
und da aufflackernden Proteste sind ausgesprochen lyrisch. [—] Das reimlose
Gedicht - vor allem das schwedischsprachige - hat ein wenig Staub vom Schreib¬
tische der skandinavischen Litteratur weggeblasen.

188 Bertil Nolin, "Den nya sakligheten. En tankestruktur, dess rötter, förgreningar och litterära
förankring", i Nolin (red), Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas, Stockholm/
Stehag 1993, s 77-102. Citat från NE, band 4, CAS-DIN, Höganäs 1990, s 505. Se också Sokel
1959, s 158-161, och för bildkonsten Wieland Schmied, Neue Sachlichkeit und Magischer
Realismus in Deutschland 1918-1933, Hannover 1969, passim, karaktäristik s 26: nykterhet och
skarp blick, osentimental och icke-emotionellt seende; blicken riktas mot det alldagliga, banala,
obetydliga, det fula; statiskt bilduppbyggande: intryck av lufttomt rum, det statiska alltid valt i stället
för det dynamiska; inga avtryck av målarens hand; inriktning på tingvärlden.
189 Becker 1995, s 16. Heizmann 1990, s 35, not 63.
190 "Amerikanism" kan förklaras som ett intresse för sport, radio, film; men också med syftning på
kapitalism, löpande band, acceptans av människan som driftsvarelse/sexuell frigörelse, etc.

Heizmann 1990, s 1-47. Nolin 1993, s 85-87, citat från 87. För en översikt över samtida
politiska synsätt på den nya sakligheten, se Helmut Lethen, Neue Sachlichkeit 1924-1932. Studien
zur Literatur des "Weissen Sozialismus", Stuttgart 1970, s 1-12: a) H Kindermann m fl, accepterande
det moderna industrisamhället, vill se den nya sakligheten som 'idealistisk' saklighet - som reaktion
mot den samhällskritiska, groteska sakligheten, b) G Lukåcs kallar sakligheten fetischism och
'mekanisk materialism', 'borgerlig mystifikation' och dekadens, och Béla Balåzs menar att den
överensstämmer med 'trustkapitalets livskänsla' och 'det löpande bandets estetik'. Man vill på
detta sätt förklara utvecklingen mot nationalsocialismen, c) Adorno och Horkheimer grundar sina
teorier om masskultur och kapitalistisk kulturindustri på Weimarrepublikens konst.
192 Citat från "Die neueste Literatur in den skandinavischen Ländern", HPA, skriven maj/decem¬
ber 1929. - Se också Parlands skoluppsatser om Södergran och expressionisten Lagerkvist, klass
IX, 1926-27, uppsatshäfte, HPA. - Jämför Butt 1983, s 195-199, om att den nya sakligheten för
Parland var mer än ett vagt begrepp. Butt framhåller samtidigt Parlands besjälningstekniks rötter i
expressionismen.
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Denn trotz seiner Überspanntheit hat er neue Wege gebahnt und einen neuen -

öfters synkopierten - Rytmus gefunden. Das reimlose Gedicht wie es in der
deutschen, russischen und französischen Poesie vorkommt, verneint jeglische
architektonischen Gesetze und droht daher zu Prosa auseinander zu schwimmen.
Hier ist das Architektonische bis ins äusserste getrieben, dass es die Dekoration
des Reimes durchbricht und zur aforistischen Konzentration gelangt.

Auf diesem Punkt leuchtet die Neue Sachlichkeit durch die Nebelhüllen des

Expressionismus. Sie sind aber noch immer dicht und undurchdringlich und man
kann nur undeutlich erkennen was dahinter liegt. [—] Jeder Protest ist anfangs
lyrisch. Die skandinavischen Modernisten sind von der lyrik ausgegangen und
dank dem Einfluss der Neuen Sachlichkeit bei der aforistischen Konzentration an¬

gelangt.193

Det arkitektoniska är sakligt och kan alltså leda till "aforistisk koncentration".
Det som framställs i den parlandska dikten är ändå inte den nya saklighetens
avdramatiserade vardag och tingens funktioner, utan en dramatiserad vardag och
tingens egenvärde.194 Medan framför allt Björlings dikt är mer dadaistisk än

193 "Junge litterarische Strömungen in Skandinavien", manuskript i HPA. I översättning: "'Modem-
ism' [...] skulle vara ett skällsord men blev ett slagord. [—] Det skulle också kunna kallas expres¬
sionism. De protester som flammar upp här och där är nämligen avgjort lyriska. [—] Den
orimmade lyriken - framför allt den svenskspråkiga - har blåst bort en smula damm från den
skandinaviska litteraturens skrivbord.// Trots sin överspändhet har den nämligen banat nya vägar
och funnit en ny - vanligen synkoperad - rytm. Den orimmade dikten, sådan den för närvarande
uppträder i den tyska, ryska och franska poesin, förnekar alla arkitektoniska lagar och hotar därför
att flyta sönder till prosa. Här är däremot det arkitektoniska drivet till sin spets, så att det genom¬
bryter rimmets dekorationer och når aforistisk koncentration. På denna punkt lyser den nya saklig¬
heten fram genom expressionismens dimhöljen. Men dessa är fortfarande täta och ogenomträng¬
liga och man kan blott otydligt skönja det som ligger bakom dem. [—] Varje protest är till en början
lyrisk. De skandinaviska modernisterna utgick från lyriken och har tack vare den nya sakligheten
nått fram till aforistisk koncentration." "Unga litterära strömningar i Skandinavien", H Parland
1970, s 132-134. Se också "'Vår tids ansikte"', Hbl 22 april 1930, H Parland 1970, s 66-71. Butt
1983, s 198-199, framhåller att Parlands beskrivning av hur den finlandssvenska modernismen nått
fram till "aforistisk koncentration" passar in på Parland, Björling och Enckell, men inte på Söder¬
gran och Diktonius. - Beskrivningen av dikten som arkitektonisk skapelse kommer närmast från
Örnulf Tigerstedt. Den läsare som inte vill godta hans "dikter" som dikter, kan kalla dem "arkitek¬
tonisk prosa", menar han i ett "Förord för direktörer", Vid gränsen, Helsingfors 1928, s 10.
R Enckell finner i recensionen Quosego nr 3, 1928, s 167, att beteckningen passar boken utmärkt:
"Vi känner igen hans massiva prosastil: objektiv, saklig och opsykologisk. Han har nu endast sökt
större koncentration och slagfärdighet." Parlands dikter uppvisar också släktskap med en linje i
Tigerstedts Vid gränsen - koncentrerade, slagfärdiga dikter i mondän affärsmiljö och med ekono¬
misk metaforik. Se t ex Tigerstedts "Balanserade konti", s 37-38, och "Affärer", s 53-54. Parland
har dock tagit åtminstone ett par steg bortom Tigerstedt, med ellipser, satsförkortningar och
djärvare bilder. Göran 0:son Waltå har satt mig på den arkitektoniska prosans spår. Se också
Waltå 1993 och 1994.
194 Sokel 1959, s 158-161. Sheppard 1978, s 287-288, om Huelsenbecks invändningar mot expres¬
sionismen. - Parland beskriver utvecklingen från impressionism till expressionism till ny saklighet i
recensionen av Br Christiansen, "'Vår tids anlete"', Hbl 22 april 1930, H Parland 1970, s 66-71:
"Den nya sakligheten vet av inga högre mål än de jordiska konkreta. Den förnekar allt som inte är
verklighet, som man inte kan gripa med händerna. Den är skeptisk och gudlös. Härigenom står den
måhända närmare impressionismen än gårdagens stil [expressionismen], trots sin positivism och de
hårda konturerna i måleriet. Den river ned alla värden och erkänner endast ett: det fullkomliga,
rena kunnandet. Ingen kan arbeta så precist som maskinerna, därför är tekniken vår tids gud." I
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saklig, tycks Parland ha talat för die Neue Sachlichkeit, och "saklig" är ett av de
epitet Björling ger Parland i skilda sammanhang: "Jag tror att vi, Henry Parland
t.ex., och jag, nån gång inte hade menat så förfärligt mycket av filosofi, vi ville
visst den dagen ögonblicket, stunden, det omedelbara och - sakliga (åtm. det sista
var nog Henrys specialpåhitt)."195 Sakligheten blir ett mål att sträva efter, också
för Parland, som visserligen är den saklige av de två, men som samtidigt måste
kämpa mot sin egen dikts dragning mot sentimentalitet, banalitet och lång¬
randighet (prosa) - tre konstnärliga faror.196

I mina tankars flygsurr
smyger jag kring
med en tidning i handen
klatsch! klatsch!

Ha
sentimentalitet
huru känns det
att vara en våt fläck på tapeten?
sprattla inte så med benen
kärlekssorger
klatsch! klatsch!
En fet fluga
surrar ut genom fönstret. (H Parland 1929a, s 16.)

En tanke försvinner tills vidare, kanske idén att skriva noveller. Men flugor och
tankar som jagas bort brukar enträget återkomma. Så ock Parlands prosaidéer.

Parland framhåller explicit den nya sakligheten i den ovan citerade artikeln.
Men hans framställning uppvisar också likheter med en något äldre svensk¬
språkig text, Pär Lagerkvists Ordkonst och bildkonst. Om modärn skönlitteraturs
dekadans - om den modärna konstens vitalitet från 1913, där kubismen har den
roll Parland ger den nya sakligheten. Lagerkvist talar - liksom senare Rabbe
Enckell - om "en ren konst". Genom att följa kubismens exempel skall skön¬
litteraturen rensa bort all filosofisk-mystisk barlast och tendens, stryka det

brev till Grönvall 21 mars 1930, HPA, säger sig Parland med hänvisning till denna artikel vara
"oerhört trött, led och arg" på den nya sakligheten.
195 Brevutkast, oidentifierad adressat, Björlings samling, mapp XVII, ÅAB. Jämför Björling till Stig
Carlsson 5 maj 1945, KB, Acc 1993/118: "Jag ville en gång åt fanders med 'djupet' dvs. släpig¬
heten ledsamheten kvasihögtidligheten, ville omedelbarhet och - om möjligt - saklighet, 'ny
saklighet' hette det, varför den var ny, det vete den. Då vitsade vi om 'ytligheten', ropade: alla
hattar skor kollektiviteterna (Henry och jag)." Se vidare Björling 1947, s 35-36; Carpelan 1960,
s 165-169; samt att V Sesemann i brev till M Parland 2 november 1928 menar att H Parlands
obeslutsamhet angående studier inte går ihop med hans tal om "den moderna 'sakligheten'",
HPAm, HPA (tyska).
196 I ett utkast till ett brev till B Holmqvist skriver Björling om Parlands dikt som "blandning av ironi
och sentimental upplevelse. Plus intellektuell och formell skärpa." Björlings samling, mapp XVI,
ÅAB. - Parlands dikt före Quosego karakteriseras på följande vis i ett Björlingbrev 5 juni 1930,
HPA: "Du t.ex. skrev ju tidigare både Lagerkvistsentimentaliteter och sentimental värs i långa
banor".
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oväsentliga, koncentrera sin framställning och konstruera en arkitektonisk, stili¬
serad, och enhetlig dikt:

Så överlastad som litteraturen f. n. är med de mäst skilda inträssen för vilka alla
den borde stå lika främmande måste den jenomgå en rationäll reningsprocäss,
ränsas från allt detta som författarnas malplaserade nitiskhet i strävandet att famna
allt mänskligt riktat den med och bringas att inse nödvändigheten av att konsent-
rera alla krafter på lösandet av de egna problemen. [—] Enkla linjer - järna
syftande till det stiliserade, dekorativa, monumentala. [---] Den värdefullaste
insats kubismen kan jöra vid omstöpandet och föryngringen av den modärna
skönlitteraturens tankeliv är att rikta detta med sina konstruktiva och arkitek¬
toniska idéer. [—] Mot den modärna skönlitteraturens regellösa självsvåld måste
ställas stränga krav på samlad enhet i konstvärket och ett bortrensande från det¬
samma av allt blott tillfälligt.

Detaljen måste underordnas helheten och den arkitektoniska idén. Koncentration
och enhet är nyckelord. Diktarens uppgift är att "konstnärligt förklara tiden" och
att "ur värkligheten prässa fram dess konstnärliga innebörd - avslöjande och för¬
klarande en sida hos livet och tingen som honom förutan skulle lämnas obe¬
lyst".197 Lagerkvists i Ordkonst och bildkonst skisserade estetik kan - oavsett
om den på något vis påverkat Parlands och trots skillnader - ses som en före¬
gångare till Parlands nysaklighet. Att Lagerkvist i sin lyriska gärning på flera
punkter senare avviker från programmet,198 spelar här mindre roll.

Parlands råd till Björling ligger också i linje med de ryska futuristernas
betonande av Ordets autonomi, deras strävan att befria Ordet från referentiell eller
symbolisk funktion, formens företräde framför innehållet.199 Utifrån detta bör
inga vidlyftiga slutsatser dras. Det tycks dock som om besjälningstekniken i
Parlands dikt växer fram och förstärks under Quosego-tiden, i de dikter som före¬
går bekantskapen med Björling (och Huelsenbeck) är den inte lika vanlig.200
"Sakernas uppror" (nr 1) och "Autobussen" (nr 4) får också mycket beröm och

197
Lagerkvist 1913, s 24; blockcitat: 31, 32, 35, 38; 15, 34. Se vidare Urpu-Liisa Karahka, Jaget

och ismerna. Studier i Pär Lagerkvists estetiska teori och lyriska praktik t. o. m. 1916 (diss Stock¬
holm), Lund 1978, s95-104.
198 Karahka 1978, s 185-200. - Jämför Parlands skoluppsats "Pär Lagerkvist: Ångest", klass IX,
1926-27, uppsatshäfte, HPA, där (den något senare) expressionisten Lagerkvist beskrivs: "Expres¬
sionisten vill godtyckligt forma om världsalltet efter sin smak. Såsom måttstock tar han sitt eget inre
och gör sin omgivning till en noggrann spegelbild av det. Men hans själ är en öken, i sitt raseri mot
allt konventionellt har han drivit ut både Gud och djävulen ur den. Skrämmande tom och livlös ter
sig världen för hans blickar och han grips av fasa inför sitt verk. Det högsta uttrycket för denna
fasa blir ett geometriskt stiliserande av alltet: kubismen." Huruvida Parland direkt tagit intryck av
Lagerkvists Ordkonst och bildkonst eller ej är svårt att avgöra. Orden om stilisering och kubism kan
dock tyda på detta (jämför Lagerkvist 1913, s 32), liksom eventuellt några resonemang i de senare
essäerna - mer om detta nedan. (Skillnader mellan Lagerkvists program och Parlands finns i den
förres utgångspunkt i bildkonst, samt i betonandet av primitiv konst och äldre litteratur, dvs att
konstnären skall se bakåt för att utvecklas.)
199 Erlich 1980, s 42-50. G M Hyde, "Russian Futurism", Bradbury & McFarlane 1978, s 259-273.

- Björling kallar sina drömsekvenser i "Situation. Bizarreri" för "ordting", vilket antyder ett likartat
synsätt, men likheten kan knappast föras alltför långt. Quosego nr 3, 1928, s 155.
200 Parland daterade oftast sina manuskript. Se vidare dateringen i H Parland 1964.
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efterfrågas av läsare och media. Parland publicerar "En Bilfantasi" och "Ett kåseri
om motorcykeln" i Motor nr 12, 1928, respektive nr 11, 1929, och "Mineral¬
vatten" i Våra kvinnor nr 17, 1929. Prosastyckena har jämförts med Francis
Ponges "tingdikter", men som Clas Zilliacus visat finns här ändå en distinkt
differens i sättet att gå i närkamp med tingen. "[Ponge] var en tungt beväpnad
språkforskare och ordarkeolog och hans föremål var vardagens stilleben: tvålen,
brödet, fönstret, potatisen. Hans tingpoem förfärdigades så, att ett kärnord,
genom semantisk och fonetisk utforskning av dess skapnad, utvidgades till text",
medan "Parlands sätt däremot var att varsebli att ett ting har egenskaper, röjda i
handling och habitus". Vidare framhåller Zilliacus hur prosaiskt sävlig och om¬

ständlig den parlandska tingprosan är (med undantag av "Sakernas uppror"), till
skillnad från "[gjängse lyrisk besjälning".201

"Det är alltså flera rörelser i 1900-talets konst som intresserat sig för de
anonyma, vardagliga brukstingen; främmandegjort dem med en magisk och hallu¬
cinatorisk skärpa som i 1920-talets nysakliga måleri; skapat dem på nytt,
renrakade och funktionalistiska som i Bauhaus, De Stijl och den ryska konstruk-
tivismen; eller helt enkelt införlivat dem eller citerat dem som dadaismen, pop¬
konsten och Fluxus", skriver Peter Cornell i Saker. Om tingens synlighet202
och vi bör över huvud taget vara försiktiga i sökandet efter inspiration och
påverkan, och mer se de i vid mening modernistiska konstverk (här texter), som
liknar varandra som belysande paralleller. Påverkanssambanden är oklara och kan
i vissa fall uteslutas - ändå finner vi likartad dikt i stora delar av östra Europa.203
Se vidare diskussionen i avsnittet om Parlands tid i Litauen.

Henry Parland framstår i skenet av diskussionerna ovan som en internationellt
orienterad och inriktad poet, med vilja och förmåga att påverka den finlands¬
svenska modernismen. Diskussionen kring "Sakernas uppror", andra dikter och
Parlands råd till Björling är viktig för förståelsen av Parlands skrivande - dikter,
noveller, romanen, essäer och artiklar - i Kaunas. Parland har haft en egen linje i
förhållande till Björling, med en strävan efter saklighet som fått tjäna som en
motvikt till den finlandssvenska varianten av expressionism. Parland har betonat
vikten av formmedvetenhet och en ny uppmärksamhet inför tingens "liv" och -

indirekt - estetiska potential. På olika sätt fullföljer han denna linje i artiklarna i
Kaunas, även i den formalistiska essän, som vi skall se i kapitel II.

201 Jesper Svenbro, "Francis Ponge", Francis Ponge, Ur tingens synpunkt, Stockholm 1977, s 7-10.
Zilliacus 1991, s 113, 111.
202 Peter Cornell, Saker. Om tingens synlighet, Hedemora 1993, s 26. Cornells bok behandlar dessa
rörelser, dock utan att alls nämna eller referera till de ryska formalisterna eller deras ostranenie-
eller främmandegöringsbegrepp.
203 Ett illustrativt collage av europeisk mellankrigslyrik finns i Manfred Peter Hein (red), Auf der
Karte Europas ein Fleck. Gedichte der osteuropäischen Avantgarde, Zürich 1991, och i Zilliacus
1986. Här sätts Parland och andra modernister in i ett större mönster, utan att påverkan etc söks.
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Henry Parland i Kaunas

Biografisk skiss

Vet du, jag känner mig nuförtiden som en regissör som spelat
in en minst sagt dadaistisk film och som är nyfiken på vad som
blivit av det hela.

(Henry Parland till Sven Grönvall 30 maj 1929, HPA.)

Henry Parland anländer till Litauens huvudstad Kaunas (Kovno) den 6 maj 1929.
Han möts av morbrodern, professor Vilhelm Sesemann (18 84-1963),204 som
skall ta hand om den unge släktingen. Kaunas, endast 50 mil från Helsingfors,
beskrivs efter ankomsten på följande sätt av Parland: "Kaunas är en synnerligen
modern stad. För 10 år sedan en rysk fästning med förbud att uppföra högre än 2-
våningshus, strävar Kaunas i dag efter att vara huvudstad. Det bygger skyskrapor
och affärspalats. Men det är ytterst få av dem som blivit färdiga. [—] Gatorna i
Kaunas grimaserar under denna energiska behandling, som med ens dikterar
vattenledningar och skådefönster. De plirar ovant mot ljusreklamerna, som tvek¬
samt och försiktigt klamrar sig fast vid husväggarna." I staden finns litauer,
ryssar, judar, tyskar. Mitt i staden står nationalskalden Mickiewicz' lanthus;
Kaunas är både stad och land, Litauen ett jordbruksland utan industrier: "Litauen
har aktiv handelsbalans och ett lyxpalats till statsbank.Men mellan dess marmor¬

pelare trängs bönder i prehistoriska vadmalskaftaner, tecknande sitt bomärke på
vidunderligt granna växelblanketter med statsvapnet påtryckt." Den politiska
situationen i den unga självständiga staten är tilltrasslad: "sedan statskuppen
1927 råder krigstillstånd i huvudstaden; man får inte gå ut om natten utan särskilt
tillståndsbevis"; mot "politiska förbrytare tillämpas krigsrätt". Ministerpresident¬
en sedan 1927, Voldemaras, utsätts samma dag som Parland anländer för ett
attentat och polisen väcker i sin jakt efter attentatsmännen också Parland, som
klarar sig från att arresteras genom att se yrvaket sömnig ut. Litauen har ingen
förbudslag, men restaurangerna stängs tidigare än i Helsingfors. "Nöjeslivet har
därför i det närmaste samma prägel som före kriget: det koncentrerar sig på baler.
Men man dansar helst tango."205

204 Vilhelm Sesemann. Studier i S:t Petersburg, Marburg, Berlin. Lärare i S:t Petersburg (Petro¬
grad), Viatka, Saratov. Lämnar Sovjetunionen 1921, och hamnar efter uppehåll i Helsingfors och
Berlin vid Kaunas universitet i Litauen 1923, först som t f sedan ordinarie professor i filosofi, från
1940 i Vilnius. I sovjetiskt fångläger under 1950-talet, men 'rehabiliteras' och återfår sin professur
efter Stalins död. O Parland 1991, s 55-62. O Parlands källa är, förutom familjetraditionen, V M
Zirmunskijs inledning till Sesemann 1970 och uppgifter i encyklopedier. O Parland har fått Zirmun-
skijs litauiska text översatt. Se vidare "Sezemanas (Sezeman, Sesemann), Vosylius", EL V, s 126—
127. — Mer om Sesemann i avsnittet "Springarens drag" i kapitel II.
205 Citaten från "Kaunas" (postum skiss), H Parland 1970, s 59-61. O Parland 1991; 1993. H
Parland till M Parland 13 maj 1929, HPA. "Litauens diktator Voldemaras utsatt för ett attentat", Hbl
8 maj 1929.
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Inledningsvis är planerna mycket diffusa, Parland skall hållas borta från Hel¬
singfors och de kretsar som lockat honom till dåligt leverne, menar föräldrarna.
Man hoppas också att Sesemanns inflytande skall göra gott, och Sesemann tycks
ha god hand med sin unge släkting - i stället för att gräla försöker han få honom
att ta tag i sitt liv och besluta sig för vad han vill göra.206 Han sätter honom i
arbete med att skriva artiklar om skandinavisk litteratur och finskt samhällsliv
för litauiska media, och hjälper honom med kontakter med tidningar och tid¬
skrifter. Nu kommer Parlands språkkunskaper till nytta, han talar mestadels ryska
och tyska, artiklarna skriver han på tyska. De översätts senare till litauiska.
Parland tar också, med hjälp av Björling, kontakt med finlandssvenska media för
att kunna skriva artiklar om litauiska förhållanden. Förutom att skriva artiklar för
finländska och litauiska media skriver Parland dikter, noveller och påbörjar en
roman, en första gång under sommaren - resultat: en novell -, sedan i slutet av
november 1929. Han arbetar på romanen till början av hösten 1930. Inlednings¬
vis bor Parland inackorderad i samma familj som Sesemann, vars familj befinner
sig i Paris, senare flyttar Parland till eget rum, men äter ofta tillsammans med
Sesemann. Parland flyttar upprepade gånger, medan morbrodern är på resa bor han
tidvis i dennes rum. Parland gör sig hemmastadd med hjälp av reklamaffischer,
samt konst av Ina Behrsen, Rabbe Enckell och brodern Oscar. Senare får han
sovjetiska plakat av Sesemann.207

Sesemann introducerar brorsonen för några av sina kollegor vid Kaunas uni¬
versitet, bland annat professorerna Karsavin och Dobuzinskis,208 för några för¬
fattare och för sina vänner. Med en av dessa, Vera Pavlovna Sotnikova [Sotniko-
vaité] (1903-1973), en ryska född i Litauen, läser Parland franska (det enda ämne
där Parlands betyg varit låga). Sotnikova läser litteratur vid universitetet, deltar i
professor Balys Sruogas teaterseminarier, och är dansinstruktör vid Kaunas'
judiska teater. En av hennes släktingar äger en av Litauens största industrier, där
man tillverkar choklad. Tidigare har hon studerat balett i S:t Petersburg. Inled¬
ningsvis imponeras Parland av att Sotnikova känt några stora ryska författare
(Blok, Érenburg, Jesenin, Sologub), senare skriver han mer ironiskt om "dendär

206 Se exempelvis Sesemanns brev till M Parland 31 maj 1929, HPA.
207 19 juni 1929 skriver Parland till M Parland och vill få Ina Behrsens plakat, Oscar Parlands
'kubofuturistiska' bilder ('bolsjeviker') och Rabbe Enckells akvareller, samt några böcker: 'de
finländska och ryska modernisterna' (bland annat Érenburg) skickade till sig. 24 juli 1930 skriver
Parland till Grönvall att Sesemann efter en resa i Sovjet tagit med sig plakat till honom. HPA,
HPAm. - Se också H Parland 1970, s 179.
208 L Karsavin (1882-1952), rysk historiker och filosof. Utvisad från Sovjet 1922, efter en tid i
Berlin och Paris professor vid Kaunas universitet, Litauen, från 1940 vid Vilnius universitet.
Troligtvis den som lockar Sesemann till Litauen. Avsatt 1946 av sovjetiska myndigheter och 1949
sänd till ett sibiriskt koncentrationsläger, där han avlider. "Karsavin, Lev", EL III, s 53-54. N O
Lossky 1952, History of Russian Philosophy, London 1952, s 299-314. Katerina Clark & Michael
Holquist, Mikhail Bakhtin, Cambridge, Massachusetts-London, England 1984, s 82, 124, 130, 138. -
M Dobuzinskis (1875-1957) hade tidigare arbetat vid Stanislavskijs teater i Moskva, med Djagilev i
Paris och London, lämnade Sovjet 1924. 1929-1939 verkade han i Litauen. Se "Dobuzinskis, Msti-
slavas", EL II, s 82-83; M bjovas, "The Artist M.V. Dobujinsky", Lituanus nr 1, 1958, s 21-24.
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damen som känner alla ryska författare personligen".209 Sotnikova är den som
Parland umgås mest med under sin tid i Litauen. I vänskapen ingår ett stadium av

förälskelse, vissa källor nämner att de varit förlovade. Dock utgår alla uppgifter i
den riktningen från Sotnikova,210 medan Parland för sina föräldrar i augusti 1930
berättar att han är förlovad med en balettprimadonna vid Kaunas' balett- och
operateater.211 Sotnikova och Parland läser Gide, Stendhal och senare Proust,
samt översätter Parlands dikter till ryska.212 I slutet av sommaren 1929 byter
Parland tillfälligt fransklärare, men fortsätter att umgås med Sotnikova.

Innan Sesemann i juni reser till Frankrike ordnar han så att Parland får ett för¬
ordnande vid Svenska konsulatet från slutet av juni 1929. Det är en deltidstjänst
med beteckningen sekreterare, "konsulatbiträde" eller "kanslist",213 men Parland
får en stadig inkomst - om än för liten att klara sig på -, och tillgång till skriv¬
maskin, där han renskriver artiklar och noveller. Under tiden har Parland också ett
stort antal planer (arbeta som journalist vid någon finlandssvensk tidning; påbölja
tekniska studier i Schweiz eller Belgien; studera engelska, matematik, national¬
ekonomi; bli flygare i Italien; bli diplomat), men Parland fortsätter på konsulatet,
samtidigt som han läser franska och någon engelska. Tjänsten tycks inlednings¬
vis inte ha varit alltför betungande, endast två-tre timmar per dag, senare blir det
också översättningsarbeten av lagar och förordningar till och från ryska, samt
förberedelser för etablering av en kreugersk tändsticksfabrik.

Framför allt under sommaren 1929 umgås Parland en hel del med de litauiska
författare som han introducerats för av Sesemann och Sotnikova. Till Sven Grön¬

vall skriver han att han "blivit bekant med en hop härvarande modernistiska
poeter och författare", att de har skänkt honom sina böcker "skrivna på ett full¬
komligt oläsligt språk", men att han vanligtvis talar ryska med dem och att han

209 Om Sotnikova: diverse brev (bl a till M Parland maj 1929, till Grönvall 30 maj) och dokument i
HPA, litauiska artiklar, muntliga uppgifter från W Sezeman, O Parland, Giedrius Viliünas (även
brev), Saulis Keturakis. - Balys Sruoga (1896-1947), akademiker, poet, teaterman. Studier i
Moskva, München, verksam i Litauen från 1924, i tyskt koncentrationsläger 1943-1945. EL V,
s 269-272.
210 Sotnikova till Parlands föräldrar efter Parlands död, O Parland i samtal. Dana Vaskiliauskiené:
"Before she got married with Henrikas Radauskas in 1937, as I have heard, Vera Sotnikova [...]
has been affianced to a relative of prof. Sezemanas, who worked in the Swedish legation in
Kaunas [...]." (Översättning G Viliünas.) "Rimti fotoportretai ir [mantrus sarzavimas" ["The
serious photo-portraits and pretentious grotesque"], Akiraciai nr 1, 1987. - Se också Bronys Raila,
"(Specialiai 'Santaka' iS Los Angeles) Ir mes paiinom ir myléjom Henrj Parlandq" [(Speciellt för
'Santaka' från Los Angeles) "Också vi kände och älskade Henry Parland", övers Viktorija
Heiskanen], Kauno Diena, 9 mars 1996, om Sotnikovas förälskelse i Parland och att den senare

aldrig offentligt visade några känslor för henne.
211 O Parland i samtal. Ekbom 1974 (som dock blandar ihop de två kvinnorna). Den 'tatariska'
primadonna, en väninna till Sotnikova, "Olerka" eller "Olecka" (diminutivform av Olga), som
Parland i augusti 1930 sade sig vara förlovad med var troligen Olga Malejinaité, 1907-1939. EL
III, s 458. Se brev till Grönvall 22 juni 1930, HPA.
212 I HPA finns 20 dikter på ryska, manuskriptet daterat 7. X. 1929 och undertecknat Henry
Parland.
213 Ulrik Pihlblad till den svenska beskickningen i Riga 27 juni 1929, 13 juli 1929, dossier P 10 D,
Riksarkivet, Stockholm.
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har börjat "tala ryska som en inföding. Man acklimatiserar sig." (27 juli) Till¬
sammans med de litauiska författarna återgår Parland till det liv han levt i Hel¬
singfors, de bjuder på spriten och han betalar taxin hem: "Jag menar: det finns
inte några värre fyllpuppor än de litauiska poeterna och de har tagit emot mig
med öppna armar. Jag har också lärt dem att dricka tefritschare [te med vodka], de
tycks ha en oerhört kraftig verkan på icke finländare, jag kommer ihåg en verk¬
ligen humoristisk-pinsam situation sista veckan, då jag måste ställa upp gossar¬
na mot lyktstolparna på Kovnos huvudgata i en lång rad och sedan springa efter
en bil, som kunde forsla bort dem. De stod lydigt och höll i av alla krafter i
stolparna, bara nu och då ramlade någon och jag fick ställa upp honom på nytt",
berättar Parland för Grönvall 22 augusti. Parland gör sig också i Kaunas känd
som drinkare; i Antanas Venclovas memoarer beskrivs sarkastiskt hur Venclova,
som tillfälligt bor hos Henrikas Blazas, en söndag störs av Parland i sällskap
med Blazas och några andra litauiska kamrater. Parland beskrivs inledningsvis
som "en väldigt lugn man, som aldrig förlorade sin tysthet och artighet, även om
han var berusad".

En av dem som var lite nyktrare förklarade att de kom hit för att Parland mådde
dåligt och inte ville sova, men han måste sova. De tvingade Parland att lägga sig
på soffan i matsalen och bad mig se till att han inte sprang iväg. När Blaziené [fru
Blazas] kom tillbaka skulle man behöva be henne att koka svart kaffe till gästen.
Gästen lugnade ner sig till slut och de som tidigare kom var på väg tillbaka till
staden. [—] Och Parland som andades lugnt mumlade någonting på tyska om die
europäische Kultur. Jag gick till mitt rum. När jag om en timme kom tillbaka såg
jag att han från balkongen hade dragit in och ställt tvärsigenom hela rummet en
lång ej hyvlad planka. Han stod själv på balkongen och rafsade åt sig Blazienés
blomkrukor, de som fortfarande fanns kvar, och slängde dem direkt i gatan. Jag
försökte prata med honom, men han var inte på det humöret och fortsatte väldigt
seriöst med sitt arbete. Efter att ha slängt den sista krukan kom Parland tillbaka
till rummet, plockade krukorna från bord och fönsterbrädor, bar ut dem och
slängde bort...214

Sesemann skriver från Paris och skäller ut honom, och Parland lovar att bättra
sig. Parland tröttnar också något på att ses som en representant för all finländsk
litteratur och på de ofta nationella och politiska diskussionerna.215

Under de 18 månader som Parland lever i Litauen lämnar han landet endast två

gånger. Tillsammans med Sesemann reser han påsken 1930 till Helsingfors. I
Helsingfors blir det tillfälle att något försonas med fadern Oswald, trösta modern
Maria, som är sjuk och deprimerad, samt träffa bröderna och vännerna Grönvall,

214 Antanas Venclova, Jaunystés atradimas, Vilnius 1966, s 158-159. Översättning Viktorija
Heiskanen. Parland nämns ytterligare en gång i boken, i sällskap med Binkis, Blazas, Tilvytis, och
Grybauskas, s 170. A Venclova (1906-1971), litteraturstudier vid Kaunas universitet, examen
1932, univ lärare 1944-46. Lärare, författare, översättare, redaktör för Trecias Frontas 1930-31
(se avsnittet om tidskriften), undervisningsminister 1940 i Sovjetrepubliken Litauen, medlem i
kommunistpartiet från 1950 och av Högsta Sovjet 1941-62. EL VI, s 92-93.
215 Sesemann till Parland 1 augusti 1929, HPAm. Sven Grönvall 1932. Jämför Raila 1996.
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Neovius och Björling. Enligt Neovius talar Parland nu, efter att ha övat sin
svenska mindre under i det närmaste ett års tid, med en kraftigare brytning än
tidigare. Parland visar också några av de artiklar han skrivit för litauiska tid¬
skrifter. Dock blir tiden knappare än planerat, det kommer ett telegram från
konsulatet att Parland omedelbart måste återvända för att kunna sköta några
ärenden i konsulns frånvaro. Björling berättar om det sista mötet:

[Jag hade] inte sett honom på ettochetthalvtår mer än någon timme på våren
1930. När han var här. Men - det var ju släkt och familj. - Och vad vi talade, det
vet jag ej och det är likgiltigt, vi hade en härlig afton, Henry och Sven Grönvall
(målare, klasskamrat och den som var med när jag blev bekant med Henry) - det
var förbudslag, och vi hade genom sammanskrapning fått ihop sprit, ja, det kosta¬
de ej mycket, men vi var fattiga, och jag hade apelsin och socker och te. Det blev
en tillställning, den sista med Henry/1®

Björling får också, liksom Rabbe och Heidi Enckell, tillfälle att läsa Parlands
romanmanuskript. Den hastiga avresan gör dock att deras kommentarer får ges
brevledes i maj-juni. Parlands andra resa utanför Litauen går till Estland i augusti
1930, där familjen är på besök. Sven Grönvall besöker Kaunas i juli 1930,
Oswald Parland något senare samma månad. Man finner Parlands bekanta vänliga
och begåvade, och staden Kaunas intressant och spännande. Men under huvud¬
delen av de 18 månaderna kretsar Parlands liv kring arbetet på konsulatet, för¬
fattarskapet och de kontakter han skaffar sig på plats. Han besöker emellanåt
Sesemann, men umgås mest med Sotnikova, vars hem stundom är centrum för
ett litet kotteri bestående av Parland, professor Dobuzinskis' son, den norske
konsulns dotter, med flera.217

Parland sköter arbetet på konsulatet väl och konsul Pihlblad, som också är det
svenska tändsticksbolagets representant i Litauen, erbjuder 1930 Parland att bli
hans sekreterare även i tändsticksbolaget. För att få jobbet måste han lära sig
litauiska och detta sysselsätter honom från sommaren-hösten 1930. Som lärare
har han bland annat Dima Markovic, son till Sesemanns hyresvärdinna och något
år yngre än Parland. I utbyte lär Parland Markovic svenska.218 Från 1 december
1930 skall Parland vara Pihlblads sekreterare både på konsulatet och i tändsticks¬
bolaget. Framtiden tycks Parland så ljus att han i brev hem den 26 oktober 1930,
två veckor före sin död, talar om att skjuta upp det litterära tills vidare och satsa
på den befattning han lovats vid tändsticksfabriken:

Du ser att jag inställer mig mycket nyktert till livet, man kan till och med beskyl¬
la mig för en viss "karriärism" - men vad skall man göra? Jag är fast besluten att

216 Björling i ett oidentifierat brevutkast, Björlings brevsamling, mapp XVII, ÅAB. I brev till Erik
Asklund 2 oktober 1931 skriver Björling följande om de sista diskussionerna: "Vännen Henry
Parland sade mig senast när vi råkades, vid påsken, att mitt bästa var artiklarna." KB, Ep A18.
217 Parland till Grönvall 18 sept 1929, HPA.
218 Ett brev från Markovic till Parland 14-16 april 1929, HPA. Markoviö deltar senare i spanska
inbördeskriget, där han stupar, enligt Wilma Sezeman 27 maj 1996. Enligt Herman Parland
försvinner Markovié något senare i Rumänien.
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inställa mig enligt de möjligheter här finns och att till och med ställa det ganska
väl för mig. Om sakerna kommer att utveckla sig lika väl framdeles som hittills,
så kommer jag kanske om några år att ha hunnit långt framom mina jämnåriga
kamrater.

Detta är naturligtvis mycket ledsamt och stämmer på något sätt inte överens
med min natur. Ifråga om litteraturen duger det överhuvudtaget inte. Jag kommer
att bli tvungen att skjuta upp det litterära på en tid. Men om jag längre fram får
tillfälle att igen börja syssla med litteraturen, kommer jag att i alla fall ha en viss
livserfarenhet. Utan en sådan kan man överhuvudtaget inte skriva mycket. Detta
märkte jag ifråga om min roman. Kanske kommer jag att slutföra den. Men för
ögonblicket är jag upptagen av helt andra saker och jag tänker att Du förstår mig.

Livet är en ganska avskyvärd sak och det bereder en därför den allra största till¬
fredsställelse att spela det något fult spratt. Att till exempel i avsaknad av alla
merkantila förutsättningar nå en hög ställning inom en trust. Detta är inte dada¬
ism, utan ett slags aktivitet som flugit i mig Gud vet varifrån.219

Parland hinner aldrig börja arbeta för Kreuger-koncernen. I början av november
insjuknar han i scharlakansfeber. Sotnikova, vars vittnesmål om insjuknandet till
skillnad från Sesemanns finns kvar, beskriver i ett brev till Sven Grönvall 9
december 1930 hur Parland den sista tiden varit glad och fylld av hopp, man

gjorde upp planer om framtiden. Efter en kväll på teatern och hos några bekanta
kommer man överens om att gå tillsammans på bio.

Le lendemain je suis venue chez lui [voulait] aller ensemble au cinema, mais je le
trouvai en fievre et presque sans conscience. Je suis restée avec jusqu'au mercredi
[5/11?], quand il était emporté å l'Hopital. On ne me permit plus le voir. Il [mou-
rait] sans moi, en m'appellant les derniérs heures de sa vie. Il croyait qu'il partait
avec moi å la maison en Finlande.220

Parland flyttas till universitetssjukhuset, men drabbas av följdsjukdomar och dör
med hög feber i blodförgiftning den 10 november 1930. Parland begravs 14
november på lutherska begravningsplatsen på gamla stadens kyrkogård i centrala
Kaunas. "På norra sidan av den gata som från det inre av Kaunas leder till huvud¬
bangården ligga sida vid sida stadens samtliga begravningsplatser. Det är en
underlig samling [inhägnade] områden - var trosbekännelse har sitt: Romersk-

219 Brev till Oswald Parland 26 oktober 1930, HPAm. Översatt från ryska av Heidi och Oscar
Parland, "Brev hem", Lyrikvännen nr 6, 1987, s 312. Från sommaren 1930 skriver Parland brev till
fadern på ryska, från att tidigare ha använt tyska. - I senare brevutkast januari-mars 1931, HPA,
skriver fadern att Parland ändå hela tiden ville bli författare.
220 "Följande dag gick jag till honom för vi skulle gå tillsammans på bio, men jag fann honom
febrig och nästan medvetslös. Jag stannade där till onsdag, då han blev förd till sjukhuset. Man lät
mig inte se honom mer. Han dog utan mig, ropande på mig de sista timmarna av sitt liv. Han trodde
att han reste med mig hem till Finland." (Min övers.) Vera Pavlovna Sotnikova till Sven Grönvall, 9
december 1930, SLSA 903.1. Jämför Sesemanns version från 1962, refererad i O Parland 1991, s
257-261, där det sägs att Parland yrar och tror sig fara till Helsingfors med Sesemann. Sesemanns
brev 1930 om Parlands bortgång troligen bränt av Maria Parland. - Sotnikovas berättelse om
Parlands sjukdom och död liknar Henrys berättelse i Sönder om Amys död: de skall gå på bio, men
Parland/Amy är sjuk med hög feber; efter det att han/hon förts till sjukhus får berättaren aldrig se
den andre/andra mer.
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katoliker, ortodoxa, muhammedaner, judar, lutheraner. På de sistnämndas grav¬
plats är stoftet av Henry Parland jordat." (Sven Grönvall) I Helsingfors ordnar
familjen en minnesgudstjänst 29 november i grekisk-katolska Uspenskij-katedral-
en i Helsingfors.221 Idag finns varken kyrkogård eller grav kvar, den sovjetiska
ockupationsmakten förstörde i början av 1960-talet kyrkogården och anlade där
den legat en stillhetens park, Ramybés Parkas. Efter Litauens självständighet
1991 har ett monument över alla skövlade gravar satts upp i parken, som 1995
återfått sitt namn, Gamla stadens kyrkogård.222

I Sotnikovas brev tecknas bilden av hur Parland också i Kaunas levt ett dub¬
belliv. Sotnikova var 5 år äldre än Parland och tycks tillsammans med Sesemann
ha övertagit något av Björlings roll som föräldrafigur i Kaunas. Vari dubbellivet
bestått sägs inte ut, det kan delvis vara fråga om alkoholmissbruk eller Parlands
intresse för en av Sotnikovas väninnor, delvis om olika försök till frigörelse.
Men vi kan lika lite som Sotnikova gripa de djupare liggande orsakerna till flyk¬
ten, hemligheterna och dubbellivet. "Jag är ju utlänning vart jag än kommer",
skrev Parland till Grönvall (16 augusti 1930), och vi anar Parlands främlingskap
och vilja att smälta in, men samtidigt en vilja till distans. Sotnikovas resone¬
mang kan tänkas beskriva hela Parlands vuxna liv.

Seulement apres la mor[t] d'Henry je compris le caractére mysterieux de son åme.
Je croyais toujours que je connaissais et comprenais assez bien sa vie et son åme,
mais ce n'est qu'en présent que je compris la grand tragödie de son doualisme, la
poison martelle de leur permanante trahison å tous et å tout qui empoisonait toute
sa vie. Sa faculté de se fermer dans soi-méme en souffrant en méme temps de sa
solitüde, je compris maintenant que tout ce que nous paraissait d'etre de resultat de
sa légér[e]té, de sa froideur et sa faiblesse n'etait que l'apparence qui renfermait les
véritables sentiments profonds et tragiques qu'il ne voulait ou ne pourait pas
manifester. Personne, je crois, n'avait pas su la vie intérieuse son åme enigma-
tique [sic]; comme personne n'avait su la double vie exterieure qu'il menait méme å
Kaunas. Je le sentait peut-étre mais ce n'est qu'a présent que je trouve affirmation
de mes vagues presentiments. Et un grand remord decrire mon åme - pourquoi
n'etions nous plus fin, plus attentifs; pourqoui avec une telle Iegér[e]té avions
nous cru å son masque qui (comme je le sus å présent) lui était assez difficile de
forter et encore plus difficile d'oter. Tous les mots pas prononcés, tous les gestes
nonaccomplis, m'entourent, me martyrisent. Les faits de sa vie, tres bien cachés
par lui pendant sa vie, maintena[n]t se decouvrent, et m'apportent des grands
souffrances quelquefois. Qui sait? Peut-étre la loi providentielle connait la plus
haute logique qui dirige ses actions. Qui sait? Qu[e]lle serait devenue la vie et la
mort de ce pauvre enfant qui avait une åme trop vibrante, empoisonée et malade

221 Citat från Grönvall 1932. Annons Hbl 13 november, 28 november 1930. Vid minnesstunden i
Helsingfors försonades Oswald Parland och Gunnar Björling. Intervju O Parland november 1993.
M Enckell 1988, s 68.
222 Intervju med Wilma Sezeman, som bland annat berättade att alla anhöriga haft chansen att
gräva upp sina gravar och flytta dem, men att professor Sesemann inte velat störa brorsonens sista
vila. - 1995 återuppfördes också kyrkogårdens monument över okända soldater från Litauens
frihetskamp 1919-1922.
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d'un doualisme enigmatique et trop lourd pour lui. Je sentait et presentait la plus
grande partie de tout et que je le vois et sais maintenant [—].223

Sotnikova gifter sig 1937 med den litauiske modernistiske poeten Henrikas
Radauskas (1910-1970), emigrerar tillsammans med denne i slutet av andra
världskriget till Tyskland och senare till USA. Hon avlider 1973 i Chicago.224

Mellan Keturi Véjai och Trecias Frontas. Litauiska modernister
Vid tiden för Parlands vistelse i Kaunas hade den första litauiska modernistiska

vågen något ebbat ut. Tidskriften eller kalendern Keturi Véjai [Fyra Vindar], vars
första onumrerade häfte trycktes redan 1922, och mellan 1924 och 1928 kom ut
med fyra nummer, hade gått i graven. Keturi Véjai och gruppen kring tidskriften
var expressionistiskt och Majakovskij-futuristiskt inspirerad med maskindyrkan
och förakt för symbolism, metafysik, romantik och esteticism - hantverket an¬

sågs viktigare än inspirationen - på programmet. Dock saknade Litauen ännu
storstäder och stora industrier och den litauiska futurismen riktade sitt intresse
mot landsbygden, folklore och dess framåtpekande, dynamiska, ibland grova, bur¬
leska sidor.225 I tidskriftens nr 1, 1924, publicerades manifest, prosa, dikter

223 "Först efter Henrys död förstår jag hans själs mystiska karaktär. Jag trodde alltid att jag kände
och förstod hans liv och hans själ mycket väl, men det är inte förrän nu jag förstår den stora trage¬
din i hans dualism, det dödliga giftet i hans ständiga svek mot allt och alla som förgiftade hela hans
liv[.] Hans förmåga att stänga in sig i sig själv och samtidigt lida av sin ensamhet,jag förstår nu att
allt som för oss föreföll vara resultat av hans lättsinne, hans likgiltighet och hans svaghet blott var
sken som dolde de verkligt djupa och tragiska känslor som han inte ville eller kunde visa. Ingen,
tror jag, kände till hans gåtfulla själs inre liv; liksom ingen visste något om det yttre dubbelliv som
han levde också i Kaunas. Jag anade det kanske men det är inte förrän nu som jag får bekräftelse
på mina vaga misstankar. Och ett stort samvetskval griper min själ - varför var vi inte mer
finkänsliga, mer uppmärksamma; varför trodde vi så lättvindigt på hans mask som (det vet jag nu)
var så svår att bära och ännu svårare att låta falla. Alla outtalade ord, alla ofullbordade gester,
omringar mig, plågar mig. Hans livs handlingar, mycket väl dolda av honom under hans levnad, nu
träder de fram, och orsakar mig ibland stort lidande. Vem vet? Kanske försynens lag känner till
den högre logik som dirigerar hans handlingar. Vem vet? Hur hade livet och döden blivit för detta
stackars barn som hade en själ [som var] alltför skälvande, förgiftad och sjuk av en dualism, gåtfull
och för tung för honom. Jag kände och erfor det mesta av allt detta som jag inser och vet nu [—]."
(Min övers.) Vera Pavlovna Sotnikova till Sven Grönvall, 9 december 1930, SLSA 903.1.
224 Makarna Radauskas levde i en nära arbetsgemenskap som kallats "a two member club". Vera
läste och stödde maken: "she was a singular 'cultural environment' for Henrikas", "[she] wanted
to share with Henrikas all his literary, theatrical, artistic, and musical experiences". Jurgis Ble-
kaitis, "Radauskas", Lituanus. The Lithuanian Quarterly nr 3, 1979, s 37-69. Blekaitis ger också en
kort skiss över Sotnikovas liv, studier, arbete och hur hon, när hon träffat Radauskas, introducerat
honom i "elite Russian emigre circles" med bland annat professorerna Sesemann och Karsavin.
(56-57) - Docent Giedrius Viliunas, Vilnius universitet, har hjälpt mig med uppgifter om Vera
Sotnikova/Radauskas.
225 Christoph Zürcher von Laupersvil, Der Frühling der Litauischen Avantgarde. J. tengé, K. Bin-
kis, J. Tysliava und die Vier Winde in der Litauischen Moderne, (diss) Bern 1995 (med Dokumenta¬
rischer Anhang, faksimil av tidskriftens alla nummer); Biruté Ciplijauskaité, "Kazys Binkis and the
Poetic Traditions of the 1920s", Lituanus. The Lithuanian Quarterly nr 1, 1970, s 43-51; Endre
Bojtår, East European Avant-Garde Literature, Budapest 1992; "Literature", "Keturi Vejai",
"Trecias Frontas", Encyclopaedia Litaunica, Boston, Massachusetts 1970-78; Tomas Venclova,
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(bland annat en översättning av Majakovskij) och artiklar om dadaism (av Tristan
Tzara), om den nyaste spanska poesin, Érenburgs tidskrift Vesc [Tinget], om

rysk formalism och om gruppens ledare Kazys Binkis' (1893-1942) diktsamling
100 pavasariii [De hundra vårarna, 1923], Manifestet kan tveklöst kallas futurist¬
iskt, inledningen lyder (i tysk översättning):

VQrvärts Marsch!
Unser Laboratorium
Wir, Wortarbeiter, dem Wort hingegebene, geduldige Hantwerker, schaffen dem
Einzelnen oder der Masse aus der Weichheit des Wortes neue Dinge.

Abgesattelt sind unsere Pagasusse.
Wir brauchen ihre Flügel nicht, um uns hoch aufzuschwingen und an duftenden

Himmelsparfurmerien zu schnuppem.
Lerchen und Nachtigallen können undseretwegen ruhig sein: Anstelle ihre

grammophonenen Stimmen, von denen wir uns erholen möchten, hören wir lieber
dem Muhen der Kühe zu.226

Man hyllar i tidskriftens andra nummer radion som en kanal från hjärta till hjärta,
och föreläser om modern dikt och läser ur sina verk i litauisk radio.227 Man ut¬

vidgar den litauiska poesins lexikaliska bas med ord som taxi, flygplan, dynamo,
siren, asfalt, tåg, obsceniteter och slangord, dock utan att gå så långt i grotesk,
morbid, och våldsam riktning som i tysk expressionism.228 De diktare som tyd¬
ligast anknyter till en Quosego-liknande estetik är Jouzas Zlabys-Zengé (1899—
1992) och Jouzas Tysliava (1902-1961). Zengé kan dikta om 'vårfju-fju-fju-
turism' (våren, löftet och den kommande blomningen är ämnet för ett flertal av
Keturi Véjais dikter) som en Huelsenbeck eller en Björling:

Im Sumpf die Schnepfe
Tili - tili - tili

Sumpf
Tili - tili - tili
Das geflügelte Radio ertönt
Und Argentinien und Peru und Chile
Beglückwünschen uns zum Frühlingserwachen...

In der Feme - da wirds pfeifen
In der Nähe - eine Krähe wird lärmen.
Ein Flügel wird die Luft Furchen,

Lithuanian Literature. A Survey, New York 1979, s 5; Rimvydas Silbajoris, "Survey of Lithuanian
Literature", i densammes Perfection of Exile: Fourteen Contemporary Lithuanian Writers, Norman,
Oklahoma 1970, s 15-16.
226 Manifestet författat av P Tarulis. Keturi Véjai nr 1, 1924, s 3. Citat och översättning från
Zürcher von Laupersvil 1995, s 34.1 artikeln om rysk formalism, "Kalbos Kultüra" av J Svaistas,
Keturi Véjai nr 1, 1924, s 50-53, diskuteras bland annat texter av Éjchenbaum, Sklovskij (upp¬
satsen om Tristram Shandy och romanens teori), Jakobson, Arvatov, Vinokur, samt diskuteras futu¬
rism, Majakovskij och Chlebnikov.
227 Zürcher von Laupersvil 1995, s 41-42.
228 Zürcher von Laupersvil 1995, s 186-188.
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Und der Star wird pfeifen
Fju-
Fju-
Fju-turismus!229

Tysliavas dikt påminner om Parlands och Majakovskijs sak- och naturuppror:
"Der Zug, wie der Wind, pfeift:/ Wälder rauschen, Flüsse brausen./ Zug, du wirst
die Kurven nicht finden, -/ Flieg, wie ein Vogel, und hock nicht nieder."230 De
sista numren av Keturi Véjai är kortare och mindre innehållsrika, och gruppens
ledare, Kazys Binkis, vänder sig efter tidskriftens nr 4 från futurismen och börjar
att skriva humoristisk vers.231 Under tiden efter de fyra vindarna finns några olika
grupperingar och tidskrifter, bland annat utges under 1929-1930 en reaktion mot
de futuristiska experimenten, tidskriften Piüvis ["Tvärsnitt"], men man etablerar
ingen distinkt egen identitet i tidskriftens tre nummer232 - jämför Quosegos
opponenter i 1929.

Liksom den finlandssvenska modernismens Quosego skulle den litauiska
Keturi Véjai kunna ses som en del av en andra våg av europeisk modernism
(expressionism, dadaism, futurism), och av allt att döma borde Parland ha upp¬
skattat de fyra vindarna, om grupperingen hade funnits kvar 1929. Men Parland
kunde inte läsa litauiska, och när han genom Sotnikova och/eller Sesemann
träffar bland andra Binkis och två andra ur Keturi Véyai-gruppen, Antanas Rimy-
dis (1905-1994) och Teofilis Tilvytis (1904-1969), är han inte särskilt impo¬
nerad.233 Rimydis översätter i alla fall några av Parlands dikter - troligtvis de
dikter Parland och Sotnikova översatt till ryska - och Parland introduceras i
Naujas Zodis [Det nya ordet] nr 13 (15 juli), 1929. Texten som åtföljer de tre
dikterna nämner att Quosego närmast påminner om den berömda Keturi Véjai, att
det i Finland finns tio svenskspråkiga modernister som började sin organiserade
verksamhet 1922, samt att Parlands 'fragment' ligger de parisiska surrealisterna
nära. Den korta presentationen avslutas med några ord om att Parland intresserar
sig för de litauiska författarnas verk och skall presentera dem för en svensk¬
språkig publik.234 Under sommaren 1929 umgås Parland, som nämnts, en del

229 Keturi Véjai nr 2, 1926, s [21. Översättning i Zürcher von Laupersvil 1995, s 211. Zürcher von
Laupersvil vill också jämföra Zenges "O, jei!..." med Chlebnikovs zaum'-experiment, s 126, på
litauiska och i översättning s 224.
230 Keturi Véjai nr 1, 1924, s 12. Översättning i Zürcher von Laupersvil 1995, s 226.
231 "Kazys Binkis", EL I, s 357-358.
232 "Literature", EL III, s 362. - I brev till avhandlingsförfattaren 31 juli 1996 diskuterar G
Viliünas Piüvis som en av tre eller fyra grupperingar, där Piüvis skribenter är unga, kristet-natio¬
nalistiska, intellektuella, pessimistiska, nästan stoiska - Spengler nämns -, men endast en liten
grupp. (Andra grupper: de äldre i Gaisai, de radikala i Trecias Frontas.) Se också T Venclova
1979,s5.
233 Se Jonas Simkus (red), Ses i Suomiai. Naujosios suomin antologija, u o 1938, s 22; A Venclova
1966, s 170.
234 "Henry Parland", Naujas 2odis nr 13 (15 juli), 1929. De tre dikterna är från H Parland 1929a,
s 19 (VII); 36-37 (XIII); 49 (VIII). Artikeln översatt för min räkning av Eglé Guobyté, Vilnius
universitet.
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med litauiska författare och journalister. Han intervjuas i litauisk radio om fin¬
ländsk litteratur och ytterligare några av hans dikter publiceras i en lettisk tid¬
skrift.235 När Parland i november skall beskriva Kaunas' litterära liv för Rabbe
Enckell menar han att det mest handlar om "krog- och kafésittande". "Och därvid
talas om allt annat än litteratur och konst. Det går en legend om att det i början
av detta årtionde skulle utgivits några böcker och en tidskrift motsvarande
Quosego. Mycket möjligt. För tillfället åtminstone representerar vårt Opris- och
Gambrinisittande höjden av entusiasm och livlighet i förhållande till vad som
slattras här."236 Men trots att Parland alltså tröttnat en aning på den litauiska
huvudstadens litterära liv, börjar han ändå bli en del av det. De artiklar han
skriver översätts och publiceras i välrenommerade tidskrifter, inledningsvis "Über
die neusten litterarischen Bewegungen in Finnland" i Zidinys [Härden] nr 7 (juli),
1929 237 Dock tar det tid att få artiklarna översatta och tryckta, först 1930 publi¬
ceras de under 1929 skrivna "Die Litteratur Schwedens heutzutage" och "Der
moderne Kriegsroman" i Vairas [Rodret] nr 5 respektive 6, 1930, samt "Die Lit¬
teratur in Finnland heutzutage" i Naujas Zodis nr 3, 1930. Medan Zidinys är en
ledande katolsk akademisk och kulturell tidskrift och Vairas det styrande nationa¬
listpartiets tidskrift 238 är Naujas Zodis en veckotidning med litterära ambitioner.
I de årgångar som Parland medverkar återfinns texter av eller om Rimydis, Til-
vytis, Majakovskij, Maurice Dekobra och Dobuzinskis. (Utöver dessa estetiskt
kulturella artiklar arbetade Parland också på texter om den finska förbudslagen
och den aktuella politiska situationen i Finland. Huruvida dessa artiklar någonsin
blivit färdiga och publicerats är okänt.)

Parland finner vänner i tidskriftens redaktör Henrikas Blazas (1904-1965) och
författaren, kritikern och journalisten Bronys Raila (1909-1997) 239 Den senare

publicerade 1996 sina minnen av Parland. Raila och Parland blir bekanta hösten
1929. Deras umgängesspråk är tyska - som Parland talar med svag rysk brytning
-, de träffas mest på kaféer och enligt Raila förenas de i angrepp på 'klassiker'
och 'akademier' och i uppskattning av futurism, expressionism och andra -ismer.
Raila ber Parland skriva något för den nya tidskriften Trecias Frontas [Tredje
fronten 1930-31]. Ungefär vid denna tid skriver Parland till Maria Parland och

235 I radio enligt Parlands brev till föräldrarna 19 juni 1929, Björling till Parland 30 juni 1929, HPA.
Tidskriften torde vara Trauksme, Jauno Trauksme [Alarm/Nytt alarm 1928-1930/1930] och/eller
Sevodnja [Idag] i Riga. Dikter på lettiska i Jauno Trauksme, enligt dödsruna över Parland i Social¬
demokrat Latvia 18 november 1930, signerad Em. Sk., övers i HPA. Jämför dödsrunan i Diena 16
november 1930, där den första publikationen nämns. Om Trauksme, se Latvijas PSR Maza
Enciklopedija III, Riga 1970, s 555; Bojtår 1992, s 47.
236 9 november 1929, HPAm. - "slattra vara håglös, slö; slå dank. [—] slattrig slapp, slö;
hållningslös, sladdrig, mjuk. [—] slattrus drönare, fåne". H Stenmark 1983, s 146.
237 Henry Parland, "Naujausias suomiii literatüros judéjimas", Zidinys nr 7, 1929, s 17-21. Om
tidskriften, se EL VI, s 321.
238 Henry Parland, "Siandienykäté Svedii literatüra", Vairas nr 5 1930, s 162-164; "Modemi§kasis
karo romanas", Vairas nr 6, 1930, s 261-264; "Dabartiné suomii; literatüra", Naujas Zodis nr 3,
1930, s 70. Om Vairas, se EL VI, s 26.
239 EL I, s 374. Blazas nämns tillsammans med Parland i A Venclova 1966 och skriver en dödsruna
över Parland i Naujas Zodis . - EL IV, s 426.
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berättar om den nya tidskriften: den är lik Quosego och han skall skriva i den,
trots att den inte direkt attraherar honom, då den är för ålderdomlig (modern
uppskattade inte Quosego).240 Vad Parland kan ha stötts av i Trecias Frontas var
dess politiska vinkling, den tredje fronten betydde den tredje generationen efter
symbolister-esteter och futurister, men var också en allusion på den Tredje Inter¬
nationalen och dess kulturella program. I de första numren var tidskriften inte
öppet marxistisk, utan mer allmänt anarkistisk-rebellisk, men efter det femte
numret som talade för bondeuppror, Sovjetunionen och socialistisk realism för¬
bjöds tidskriften av den litauiska regeringen, som hävdade att tidskriften kontrol¬
lerades från Moskva.241 Raila, som lämnade tidskriften före det sista numret,
översatte Parlands "Junge litterarische Strömungen in Skandinavien", vilken
postumt ingick i Trecias Frontas nr 4, 1931. Raila påpekar 1996 hur märkligt
det var att Parland, trots att han skrev för 'vänsteraktivisternas' tidning, i artikeln
inte alls nämnde något om proletärlitteratur eller kommunism i Skandinavien.
Raila förklarar det med att Parland helt enkelt inte var intresserad i dessa frågor -
varken i sin poesi eller i diskussionerna dem emellan - Parland var inriktad på
'själens och formernas modernitet'242 Parland mötte också Trecias Frontas'
redaktör Antanas Venclova och poeten (och tidigare medlemmen i Keturi Véjai)
Teofilis Tilvytis, som efter Parlands död skriver en hyllningsdikt till Parland.
Dikten publiceras i Naujas Zodis bredvid Blazas' runa över vännen. Dikten
avslutas: "Jag lägger ett band av vilda ord/ med underskrift: 'Jag sörjer futurist-

' "243en. —

Fastän Henry Parlands vistelse i Litauen infaller mellan tidskrifterna Keturi
Véjai och Trecias Frontas och fastän Parland finner den litauiska litteraturen
begränsad, finns det mycket att rapportera om hem till Finland. Medan de flesta
av de tyskspråkiga artiklarna för litauiska tidningar behandlar samtida skandi¬
navisk litteratur, är snart sagt samtliga svenskspråkiga artiklar introduktioner av

ryska, litauiska eller internationella fenomen. Den första artikel Parland får
publicerad, i Hufvudstadsbladet den 4 augusti 1929, avhandlar den "Judiska teater¬
studion i Kovno", med distinktioner mellan Vachtangovs och Mejerchol'ds regi¬
tekniker. Ledaren för Kaunas' judiska teaterstudio, M Gor, är en lärjunge till
Vachtangov, och arbetar på att ge skådespelarna "en själslig elasticitet och assi¬
mileringsförmåga som möjliggör en verklig inlevelse i rollen" 244 Parland möter

240 Raila 1996. H Parland till M Parland 27 januari 1930, HPA (tyska), HPAm.
241 EL V, s 496-497. Brev till avhandlingsförfattaren från Giedrius Viliünas 18 juli 1996.
242 EL IV, s 426-427. Raila 1996. H Parland, "I§ skandinavq zemés. Jaunosios literaturos srovés
Skandinavijoj", Trecias Frontas nr 4, 1931, s 47-48.
243 Teofilis Tilvytis, "Idealn realizacijal H Parlandui", Naujas Éodis nr 21, 1930, s 429. Översättning
Viktorija Heiskanen.
244 Parland var inte först i Finland att diskutera Vachtangov och Mejerchol'd. Tulenkantajats juni-
nummer (nr 13-14), 1929, behandlar bl a ny teater i Moskva, "Wachtangoffin" och "Mayerhold".
Detta tidskriftsnummer finns bevarat i HPA. - Om Mejerchol'd och Vachtangov, se James Roose-
Evans, Experimental Theatre. From Stanislavskij to Today, New York 1973, kapitel 4 och 6; Lars
Kleberg, Teatern som handling. Sovjetisk avantgardeestetik 1917-1927, Stockholm 1980 (om
Mejerchol'd).
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under sommaren 1929 sovjetrysk film - "Framför allt äro filmerna som bolsje-
vikerna gör oerhört intressanta. Förstår Du: de svenska filmernas intensitet, men
oerhört brutal och expressiv"245 - och vissa av den ryska formalismens skrifter
och tydligt inspirerad av dessa möten skriver han tre artiklar om film, alla
publicerade i Huvudstadsbladet (samt en fjärde under vårvintern 1930). För tid¬
skriften Quosego skriver han under sensommaren en essä som behandlar "Den
modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" - publicerad postumt i Återsken
1932. Jämfört med tiden i Helsingfors är det en fantastisk skaparperiod som
Parland är inne i - av ekonomiskt nödtvång, tack vare inspirerande möten och en
insikt i sin belägenhet.

Jag menar att Parland med essän för Quosego på ett medvetet sätt försökte
fortsätta och fördjupa diskussionen som tidigare förts i tidskriften av Lars-Ivar
Ringbom och Rabbe Enckell, främst i frågan om formproblemen. Av allt att
döma var det ett sådant samtal som Parland ville bidra till med essän. I ett artikel¬
utkast från sommaren 1929, "Konsten och vår tid",246 gör Parland en ansats att i
Rabbe Enckells efterföljd reda ut förhållandet mellan samtiden och konsten,
mellan gammalt och nytt. Parland lyckas inte alldeles väl och artikeln förblir
oavslutad. I stället begränsar han anspråken och skriver om "Den modernistiska
dikten ur formalistisk synpunkt". En alternativ rubrik på essän skulle kunna vara
"Begreppsoredan i litteraturkritiken".

Under sommaren 1929 kommer de första recensionerna av Idealrealisation,
vilket torde ökat Parlands vilja att ge svar på tal. Medan Elmer Diktonius [E.
D—s.] i Arbetarbladet 3 maj, Olof Enckell [O.E.] i Huvudstadsbladet 8 maj,
Erik Therman [E. T.] i Studentbladet (nr 8) 20 maj, och Carl Gustaf Neovius
[C.-G. N.] i Svensk Ungdom 3 oktober är genomgående postiva, får dikterna
hårdare kritik av Hagar Olsson, Agnes Langenskjöld, Erik Ekelund respektive
Göran von Rettig. De tre sista recensionerna publiceras först 1930, och jag skall
endast referera Olssons recension, "Poesi - och stygga reflexioner" Svenska
Pressen 20 juli 1929, som ett tidigare förbisett exempel på negativ kritik, och
med Olssons bakgrund i Ultra och Quosego i bakhuvudet.247 Medan den finlands¬
svenska modernismens starka sida sägs ha varit "[intellektuell ärlighet, intensitet
och oräddhet", ser Olsson i Parlands dikter ett tecken på förfall, på att "den deka-
denta dagdrivarkulten" återkommit, introducerad av Björling, vars lärjungar dock
saknar dennes originalitet.

245 Parland till Grönvall 19 juni 1929, HPA.
246 H Parland 1970, s 62-65.
247 Om recensionerna av Idealrealisation, se Barck 1952, s 190-192; Robbins 1985, s 8-10; och
Holmström 1988, s 236-238; vilka alla tre dock utelämnar Olssons recension. (Holmström tar
däremot upp recensionen, samt diskuterar Hagar Olssons värdering av Parlands författarskap, i
den första delen av sin Olsson-biografi, Holmström 1993, s 146, 227.) De tre sista recensionerna
publiceras först 1930, Langenskjöld, "Ny lyrik", Finsk Tidskrift 1930, s 334-349 (339-342);
Ekelund, "Svensk skönlitteratur i Finland", Ord och Bild 1930, s 653-660 (659); von Rettig, "Ny
finlandssvensk skönlitteratur", Svensk Tidskrift nr 20, 1930, s 131-137 (136).
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Att sitta sysslolös på ett kafé och skriva ned på cigarettasken vad som faller en in
kan vara en behaglig sysselsättning för en ung man. Det kan också bli dikt av
sådant. Men - alla infall äro inte dikt, all nonchalans inte spiritualitet. [—]
Abstrakta och teoretiska värden överbetonas, men livsvärdena, diktvärdena lida
starkt av undernäring. [—] Med den övervärdering av tomt och innehållslöst este-
ticerande som för närvarande råder hos oss kan man inte vänta andra resultat. Varje
liten ordkrumbukt upptas som en djupsinnighet, varje slattrig meningslöshet
lägges med djupaste allvar under lupen, dissekeras och befinnes vara ett poetiskt
fynd. Äga dessa ord kraft och mening, äro de sprungna ur ett levande temperament,
eller bara utslag av ett sterilt ordrytteri - det fäster man intet avseende vid.

Om reaktionerna på Hagar Olssons kritiska recension kan sägas att Oswald Par¬
land i flera brev till sonen helt instämde i recensionen,248 medan Björling både
upprördes över den och såg den som ett tecken på att Parland nått framgång:

Mellan raderna innebär berömmet: du behandlas; du erkännes vara bra till formen,
t.o.m. ett typiskt uttryck för tiden. Men sedan kommer hela idiotien. Du är inte
originell, jaså. Och inte sentimentaliserat, ostiliserat "djup" och "innehållsrik".
[—] Du har gjort ett gott med boken, och just Hagars kritik var en reklam och
ställde dig i stridslinjen. Vilket inte hindrar att jag svurit i denna s-tlusen, som
alltid faller oss i ryggen, alltid gör allt för att skada med sina skällsord och
pompöstpatetiska tjockheter, sin perfiditet. Det faktum, att du är litterärt ung och
har en elegant och intellektuellt skarp stil, och att du på vårt eller rättare: ditt eget
sätt representerar en gammal evigt leende genre i evighetslynnet, - det hade inte
behövt beröras just på det där sättet. [—] Men var lugn, vi står på skansen, och
fall ej för skymforden! Inte kommer din originalitet och förtjänst att bestridas, du
är ett namn. Nu redan. (Björling till Parland 23 juli 1929, HPA. Kursiv och
understrykning betyder att brevskrivaren använt dubbla understrykningar.)

Parland själv tycks följa Björlings linje och påstår i brev till Sven Grönvall 27
juli 1929, att han funnit kritiken uppfriskande: "Jag måste säga att recensionen
på sätt och vis piggade upp mig. Den var snärtande, varför inte vitsig och på allt
sätt avsedd att slå ihjäl. Som sagt den piggade upp mig. Jag menar att jag ännu
inte blivit bortglömd. Och - en bok som enbart får goda recensioner måste
antingen vara urtråkig eller helt enkelt dålig." (Parland hämnas dock på Olsson
genom att lägga till en mening i en av de artiklar om finlandssvensk litteratur
han arbetar på: "Die trockene Programmässigkeit ihrer Werke rächt sich jedoch
nur allzu oft an deren künstlerischen Werte."249) Parland måste också ha haft ett

248 Osw Parland till H Parland 10 augusti, 13 augusti 1929, HPAm. Jämför Erik Therman i brev till
Kerstin Söderholm 21 juli 1929, SLSA 580.9. Therman menar att Hagar Olsson, om någon, borde
förstå att dikterna i Idealrealisation hade svärta och djup under ytan: "Vresigt, dåligt humör, inte
den ringaste förståelse för vad som ligger bakom Parlands koketteri, ingen aning om att där finnes
något bakom. Man grubblar över med vilken rätt hon i sin artikel talar om upplevelse och
livskontakt[?] och förståelse och erfarenhet och - , man häpnar över hur hon, som ändå borde ha
erfarenheter som täcka[?] Parlands kan vara så komplett oförstående och kon - taktlös [sic]. Men
artikeln är utmärkt väl skriven, man känner igen gumman på var rad. Skada blott att hon blir litet
'steril' med sitt teoretiserande av liv - och upplevelse."
249 "Den torra programmässigheten i hennes böcker hämmar sig likväl alltför ofta på deras
konstnärliga halt." H Parland 1970, s 149. - I en tidigare version, "Über die neuesten litterarischen
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starkt behov av att upprätta sig själv och sin egen dikt i föräldrarnas, kanske
framför allt faderns, ögon. Bidragen i Quosego och publiceringen av Idealrealisa¬
tion blev ingen framgång hos föräldrarna, som i brev till Kaunas ondgjorde sig
över Parlands ämnesval och stil. Samtidigt berömde fadern hans först publicerade
artikel om den judiska teatern i Huvudstadsbladet.250 Genom att anknyta till en

rysk teori och förklara och belysa den modernistiska - också den egna - dikten,
skulle möjligen inställningen kunna förändras. I brev hem beskriver också
Parland sin insats i Quosego-essän som betydande:

Für Quosego habe ich einen Artikel geschrieben, der wahrscheinlich Aufruhr
erregen wird. Es handelt sich um eine formalistische Analyse der modernistischen
Poesie. Die formalistische Schule (Bjelui, Schklovskij, Schirmunskij - Papa wird
wo[h]l darüber wissen, er hatte wenn ich mich nicht irre vorigen Winter ein Werk
über den russischen Symbolismus von A. Bjelui) ist in Finnland bis jetzt ganzlich
unbekannt. Die finnlandich Litteraturkritik befindet sich bis an den heutigen Tag
auf den Standpunkte von 1900. Mein Artikel dürfte soweit von einer gewissen
Bedeutung sein. (H Parland till M Parland 1 oktober 1929, HPA.)251

Essän måste ha sänts till Björling tidigare, för denne kommenterar den i brev den
2 oktober. Essän blir en följetong i breven mellan Björling och Parland under
hösten och vintern, men Parland ändrar inget i manuskriptet. Essän och film¬
artiklarna behandlas närmare i avhandlingens andra kapitel.

Parland skrev i Kaunas ytterligare två artiklar för Hufvudstadsbladet, en för
Helsingfors-Journalen, samt några artiklar som publicerats postumt.252 Artik¬
larna spänner över ett vitt fält och visar stor bredd; de diskuterar "Den moderna
krigsromanen" (E M Remarques Im Westen nichts neues, Ludwig Renns Krieg)
och individen kontra kollektivet i krig, "Konsten och vår tid", "Modet efter
1920". Parland recenserar Broder Christiansens Das Gesicht unserer Zeit, och
planerar artiklar om rysk modem litteratur (Ilja Érenburg) och "Litauens unga lit¬
teratur" (anteckningar om litauisk litteratur från Donelaitis till Kazys Binkis och

Bewegungen i Finnland" maj 1929, saknas denna passus, som alltså ingår i december-versionen
"Die Litteratur in Finnland heutzutage". HPA.
250 Kritik i brev t ex 17 maj 1929, beröm 10 augusti 1929, HPA.
251 "För Quosego har jag skrivit en artikel som antagligen kommer att väcka uppseende. Det är en
formalistisk analys av den modernistiska poesin. Den formalistiska skolan (Bjelui, Schklovskij,
Schirmunskij - Pappa känner till dem om jag inte misstar mig hade han förra vintern ett arbete av
A. Bjelui om den ryska symbolismen) är tillsvidare fullkomligt okänd i Finland. Den finländska
litteratur[kritik]en står ännu i denna dag på ståndpunkten från 1900. Min artikel kan därför ha en
viss betydelse." HPAm.
252 Se "Förteckning över Henry Parlands kortprosa och essäer 1928-1930" i inledningen till kapitel
II. Samtliga texter ingår i H Parland 1970, där de tyska texterna översatts till svenska av Heidi och
Oscar Parland. Sidhänvisningar till denna bok kommer att ges i den löpande texten. När en tidigare
publicerad svenskspråkig text eller det postuma manuskriptet skiljer sig från H Parland 1970
(utgivaren har putsat språket), citeras den tidigare texten. Jag har hittills funnit 5 av de i Litauen
publicerade artiklarna, dock ingen text som ej ingår i H Parland 1970. Utöver de förtecknade
artiklarna skrev Parland en del allmänna artiklar om Finlands nationalitetssträvanden etc.
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1920-talet).253 1 kvarlåtenskapen finns också ett par texter om balett, då Parland
genom Vera Sotnikova blir intresserad av balett, och när Sotnikova hösten 1930
börjar skriva balettrecensioner för Lietuvos Aidas får hon viss hjälp av Par¬
land.254 Däremot finns det inga spår av närmare studier av det litauiska national-
geniet Mikolajus Ciurlionis (1875-1911), som vissa senare källor antyder.255

Förutom artiklarna skriver Parland skönlitterär prosa: 'prosatingen' "Mineral¬
vatten" och "Ett kåseri om motorcykeln" för Våra kvinnor, nr 17 (16 aug), 1929,
respektive Motor, nr 11 (november), 1929; poesi; noveller, varav "Jag och min
fars glasögon" publiceras i antologin De 14 bästa studentnovellerna ur Bonniers
Veckotidnings pristävlan 1929. Genom konsthistorikern Mikolajus Vorobjovas
(1903-1954), som Parland blir bekant med i slutet av 1929, får han kontakt med
en italiensk tidskrift, som senare publicerar novellen i översättning. Vorobjovas
blir också mycket imponerad av den finlandssvenska lyrik Parland läser för
honom - den skiljer sig enligt honom från all annan europeisk dikt.256

Parland skriver mindre dikt i Kaunas. Det har sagts att det är en mer mogen

lyrik, fylld av besinning, resignation och tillbakablickar.257 Till viss del stäm¬
mer detta. Den futuristiska/dadaistiska viljan till épater le bourgeois har mildrats,
även om den parlandska besjälningstekniken fortfarande är vanlig, liksom den
parlandska ironin, paradoxen, hyperbolen och den exakt formulerade bilden:

Jag har återigen
förkylt mig
och sitter hemma

nysande poesi
utöver skrivbordet.

253 Broder Christiansen, Das Gesicht unserer Zeit, Buchenbach in Baden 1929; Ludwig Renn,
Kriget, Stockholm 1929. Om Renns roman, se också exempelvis Andrea Jäger, '"Ich wollte den
Wahren Helden zeigen'. Ludwig Renns Antikriegsroman 'Krieg'", Becker & Weiß (red) 1995,
s 157-175. Björling skriver till Parland om Remarques bok: "Du förefaller vara besatt av den." 29
december 1929, HPA. Érenburg-texten tycks bygga på en längre rysk text, medan anteckningarna
om Binkis etc tycks ha renskrivits från föreläsningsanteckningar på litauiska. HPA. - Under hösten
1930 får Parland genom Björling också påstötningar om att sända bidrag till Karavan, något som
dock inte tycks ha hunnit leda någonstans. Björling till Parland 6 oktober 1930, HPA; till Erik
Asklund 10 oktober 1930, KB, Ep Al8.
254 Parland till Grönvall 18 september 1930, till M Parland 19 september 1930, HPA, HPAm.
Jämför Raila 1996. Balettexterna kan vara skrivna tillsammans med eller vara översatta från texter

av Sotnikova. HPA.
255

Moberg 1995, s 117: "Det intressanta med [Parlands] bildförmedling är [...] förälskelsen i litau¬
ern Schulianis [sic] tavlor med abstrakta färgmusikaliska kompositioner". Mobergs uppgift even¬
tuellt från Ina Behrsen 1975. Parland kände till M Ciurlionis, men det tycks vara Behrsens kusin
Sven Grönvall som mest fallit för dennes bildkonst. H Parland till M Parland 11 juli 1930, HPA.
256 Vorobjovas: studier i Marburg, Berlin, München. Lärare i Litauen, till USA 1948. Monografier
om Ciurlionis 1938, konst i Vilnius 1940. EL V, s 199. - Se också brev till Grönvall 4 januari 1930;
M Parland 10, 13 januari 1930. Brev från Vorobjovas till Parland 13 januari 1930. Italiensk kontakt
Giacomo Prampolini, brev till Parland 8 mars, 23 mars 1930. Enligt Grönvall 1932 ingick "Jag och
min fars glasögon" i italiensk översättning i II secole XX (8-15 maj) 1931.
257

Exempelvis i Holmqvist 1951b, s 166-167; Barck 1952, s 214-216; M Stenbeck 1962, s 37;
Curman 1964b, s 481.
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Baciller och diktmikrober
svärma kring i rummet;
jag kan inte riktigt säga
vad som är
det ena

och vad som är det andra.258

Men den nya miljön ger också nya motiv; Parland skriver bland annat några
närmast politiska dikter - mot vem är den ironiska udden riktad i följande dikt?
(Mot judarna, den litauiska regimen som tvingar också folket utan land att delta i
den nationella högtiden, diktjaget som "genombävas"?)

Utanför den okände soldatens

grav i Kovno,
inkilad mellan judar tyskar litauer
åter judar
genombävas jag av patriotism
när elektriciteten flammar opp
i gravkorset
och alla judar blotta sina huvud
för nationalhymnen.259

Dikten kan även illustrera det internationella sammanhang Parland i Kaunas
deltar i - han begravs också vid den kyrkogård där monumentet över den okände
soldaten finns, "mellan judar tyskar litauer".

Romanen Sönder - tillkomsthistoria
Trots all utåtriktad verksamhet i Helsingfors och i Kaunas är Henry Parlands
mest omfattande projekt romanen Sönder, (om framkallning av Veloxpapper).
Tillkomsthistorien har tidigare beskrivits av Oscar Parland i kommentarerna till
Den stora Dagenefter 1966, varför jag här skall försöka att kort sammanfatta den.
Jag kommer att försöka ge några yttre hållpunkter samt något förskjuta
historiens tyngdpunkt för att lyfta fram vilken betydelse Parlands omgivning och
yttre faktorer har för romanprojektets utveckling.

Parland hade alltså i första hand arbetat med sin lyrik under 1927-1929. Vi
känner endast till några få novellfragment och -utkast från denna tid.260 Dock
börjar Parland att ånyo skriva noveller efter sin ankomst till Litauen, delvis för
att kunna publicera dem och tjäna pengar, delvis för att Björling nu, efter att ha
sett några av Parlands dagboksanteckningar före dennes avresa, uppmuntrade hans
prosa: "Autobussen [Quosego nr 4] berömmer alla. Alla! - [—] - Jag tror, att du
kan skriva en god prosastil. Såg det av dina anteckningar. Låt dem bara bli annat

258 Postum dikt daterad 20 oktober 1929, H Parland 1964, s 136-137.
259 Postum dikt daterad 9 maj 1929, H Parland 1964, s 138.
260 Jämför H Parland 1966, s 305-309. Tre fragment: "[Dagen efter]", "[Man skulle ju ha roligt]"
och "[Jag och min smoking]" kan någorlunda säkert dateras till Parlands studietid.
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än struntaktighet. De kan vara gripande." I samband med detta ger Björling också
den första av många upplysningar om roman- eller novellpristävlingar. Prosan
ses här som aktuell för både Parland och Björling (ibland inkluderas också Erik
Therman): "I Sverige har utlysts en romanpristävlan av något förlag, till nästa år,
l:a juni. Pris ett enda om 5 tusen kronor. Och inlösningsarvoden? För pris¬
tagarna naturl. lika mycket ytterligare. Hm, inlösningsförhoppning för den som
kan göra något. Du?"261 Parland påbörjar verkligen en roman sommaren 1929 -

han berättar 19 juni 1929 följande för Sven Grönvall: "Jag skriver mina artiklar
med en fart som är mindre än en snigels och funderar på en roman. Första
kapitlet är färdigt; det handlar om för trånga kragar. Men jag är rädd att man inte
kommer vidare långt med trånga kragar." Detta första försök ledde inte heller
längre än till en novell, men en publicerbar sådan. "Jag och min fars glasögon"
sändes - efter språkliga korrigeringar av Björling - till Bonniers Veckotidning.
Den får inget pris, men blir utvald till och publicerad i De 14 bästa student¬
novellerna ur Bonniers Veckotidnings pristävlan 1929 samma höst.262

3 augusti skriver åter Björling om en romanpristävling, denna gång utlyst av
Natur och Kultur i Sverige. Men det är först sedan Parland i slutet av september
fått besked om att studentnovellen skall publiceras och han själv i början av
november ser en annons, troligtvis i konsulatets tidning Svenska Dagbladet 9
november 1929, om en "Nordisk romanpristävlan" som han börjar arbetet på det
manuskript som skall bli Sönder. Pristävlan är utlyst av Bonniers Förlag,
Gyldendalske Boghandel, Köpenhamn och Gyldendal Norsk Förlag. Priset till den
bästa svenska romanen är 10 000 svenska kronor, den skandinaviske vinnaren får
dessutom 25 000 kronor. Manuskriptet skall motsvara 250 trycksidor och vara
inlämnat till förlaget den 1 februari 1931. Den svenska kommitté som har att
avgöra vilken roman som är den bästa består av Fredrik Böök, Sten Selander och
Elin Wägner; de svenska medlemmarna i den interskandinaviska kommittén är
Böök och Albert Engström. Parland skriver till Bonniers för att få mer detaljerade

261 Björling till H Parland 25 maj 1929, HPA. I brev 9 juni berättar Björling om en studentnovell-
pristävlan. - Också Björling arbetade - något senare - på en roman, döpt efter hjälten i boken,
Gurka. Dock blev romanen ej klar och manuskriptet brann upp vid bombningen 1944. Intervju med
O Parland 21 april 1993. Se också Ivar Orvedal, "'Justingentingochallt!' 43 anekdoter om Gunnar
Björling", café Existens. Tidskrift för nordisk litteratur nr 33 (nr 1, 1987), s 54; Ralf Parland,
Blcindverket. Dramatiskt poem i tre satser, Stockholm 1968, s 27-28.
262 Novellpristävlan utlystes i Bonniers Veckotidning nr 18 (28 april), 1929, s 15: "Vem skriver den
bästa studentnovellen? En pristävlan med 1800 kr i pris". Novellerna skulle vara tidningen tillhanda
senast den 1 augusti. Prisnämnden bestod av Sten Selander, Sigfrid Siwertz och Åke Thulstrup. I
nr 41 (6 oktober) samma år, s 15, tillkännagavs resultatet, "Vem skrev den bästa studentnovellen?
Bonniers veckotidnings stora novellpristävling avgjord". Prisnämnden skrev att det bland de icke
prisbelönade novellerna fanns två, "som litterärt sett stå gott och väl i jämnhöjd" med de tre
prisbelönta, däribland "den expressionistiska 'Jag och min fars glasögon' av signaturen '1 1/2'"
(Parland). Anledningen till att Parland (och den andra goda novellen) inte kunnat få pris angavs
vara att "de ha mycket litet med studentliv att göra, utan behandla händelser som kunnat inträffa i
varje ung mans eller kvinnas liv". - Parlands honorar blir 50 kr. Se korrespondens mellan Albert
Bonniers Förlag och Parland 23 september 1929, 9 oktober 1929, HPA, och Parlands svar 27 sep¬
tember 1929, Bonnierförlagens arkiv. Om novellarbete i brev till Grönvall 27 juli, HPA. - Om kritik
mot novellen, se "Namnet: Henry Parland" i kapitel III nedan.
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tävlingsregler.263 Ungefär samtidigt kritiserar han den samtida svenskspråkiga
romanen i ett par artiklar; de senaste åren har det i Sverige eller Finland inte
utkommit en enda värdefull roman och litteraturen befinner sig i ett kritiskt läge.
Som ett symtom på detta ser han romanpristävlan: "Ein deutliches Zeichen für
die einerseits kritische, anderseits tote Lage der Litteratur in Schweden sei nur der
in diesen Tagen ausgeschriebene Romanenwettbewerb genannt, der schwindelnd
hohe Preissummen aufweist - ein verzweifelter Versuch das sinkende Niveau der

schwedischsprachigen Dichtung zu heben."264 Vidare: "Der Weg der skandi¬
navischen Litteratur von heute ist ein immer verzweifelter werdenes Suchen nach
dem Roman."265

Romanpristävlan, läsningen av Marcel Prousts A la recherche du temps perdu
och Parlands romanprojekt är nära sammankopplade. Den 28 november 1929,
dagen efter det att romanarbetet enligt en anteckning i manuskriptet påbörjats,
skriver Parland i ett brev hem att han läser Proust och finner honom 'oerhört be¬

tydande'.

Eben lese ich Marcel Proust. Ich finde er sei ein ungeheuer bedeutender Schrift¬
steller. Ich [weiss] nicht warum man ihn langweilig oder schwerverdaulich findet.
Das letztere stimmt vielleicht in gewissem Grade, aber langweilig, das ist er nicht.

I samma brev nämns den skandinaviska romanpristävlingen, att prissummorna är
'kolossala', samt att han eventuellt tänker delta.

In [meinem Kopf] bewegt sich etwas, [fürs] erste nur undeutlich, aber vielleicht
wird was daraus noch werden. Daher schreibe ich darauf los, ohne Plan oder
Absicht und suche so zu einem Kompositionsplan zu kommen. Wir wollen sehen.
(Brev till Maria Parland, 28 november 1929, HPA.)266

263 "Nordisk romanpristävlan" [osign annons], SvD 9 november 1929. Brevutkast till Albert
Bonniers Förlag i rött block XI 1929, 12 november 1929. Tävlingsvillkoren finns bevarade i HPA. -
Den stora romanpristävlingens svenska del vanns av en finlandssvensk, Jarl Hemmer, med En man
och hans samvete. (Gehenna och ljusstrålarna), Stockholm 1931. Internordisk vinnare blev Sigurd
Christiansen, Två levande och en död, Stockholm 1931. - Se "Nordiska romanpristävlingen av¬
gjord" [osign], Svensk Bokhandelstidning nr 38 (19 september), 1931; samt Anders Österling,
"Skandinaviskt mästerskap", SvD 1 november 1931.
264 "Die neueste Literatur in den skandinavischen Ländern", HPA, skriven maj/december 1929.
Även i H Parland 1970, s 135-137. "Ett påtagligt symptom på det å ena sidan kritiska, å andra sidan
döda läge den svenska litteraturen befinner sig i kan den i dessa dagar tillkännagivna romanpris¬
tävlingen sägas vara, ett förtvivlat försök att höja den svenskspråkiga diktningens sjunkande nivå.
Prissummorna är svindlande." (136)
265 "Junge literarische Strömungen in Skandinavien", HPA. H Parland 1970, s 132: "Den skandina¬
viska litteraturens väg är för närvarande ett alltmer förtvivlat spanande efter romanen."
266 Henry Parlands brev är emellanåt svårtydda. Där jag misstänker felskrivning (av brevskriva¬
ren) eller felavskrift (av mig) ger jag inom hakparenteser korrekt tyska. - "Just nu läser jag
Marcel Proust. Jag tycker att han är en oerhört betydande författare. Jag vet inte varför man anser
honom vara tråkig och hårdsmält. Det senare stämmer kanske i någon mån, men tråkig, det är han
inte. [—] Det rör sig något i mitt huvud, tills vidare endast otydligt, men kanske blir det till något.
Jag skriver därför bara på, utan plan eller avsikt och försöker på det sättet komma fram till en plan
för kompositionen. Vi får se..." HPAm.
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Enligt brevet skriver Parland utan att närmare ha planerat hur boken skall se ut;
han söker sig fram, vilket också märks i några inledande utkast där han provar
skilda infallsvinklar och olika namn på den kvinnliga huvudpersonen. Under de
första månaderna läser han vidare i Proust, samtidigt som han skriver artiklar och
på romanen.267 Vi kan följa arbetet i breven hem. Till fadern skriver Parland 18
december 1929 att han haft en arbetsperiod, med 4 artiklar klara och en roman

påbörjad. Han försvarar också studentnovellen och menar att den ändå är det
starkaste han skrivit hittills, även om motivet inte varit lyckat så var den litterärt
bättre än hans tidigare noveller. Dessutom skrev han med stor entusiasm och
novellen torde betytt mycket för hans litterära utveckling. Han läser bland annat
Érenburg ('tråkig') och Pasternak ('vår tids störste lyriker'), men mest betydande
är ändå Proust. Vidare sätter han ihop ett fotografialbum åt Sesemann - kanske
väcks idén om ett fotograferingstema här.268

"Ich schreibe eben einen Roman. Es geht leider sehr langsam vorwärts, da ich
so wenig Zeit habe", berättar Parland för yngre brodern Ralf 9 januari 1930 269 I
ett brev till modern dagen efter förkastar han sin novell och sina artiklar som

skräp, men han förklarar samtidigt att han utvecklas litterärt och att han inte får
släppa detta:

Und schliesslich - ich habe das Gefühl, dass ich mich in litterarischer Hinsicht
stark weiterentwickele und dass ich dieser einfach nicht aufgeben darf. [—] Ich
schreibe eben an einem Roman. Es geht sehr langsam vorwärts, und so kristal¬
lisiert sich auch allmählich. Auch schreibe ich zuweilen Dichte. Füge einige bei.
Das ist aber alles Detaljarbeit, ich hoffe aber es wird etwas hinterher kommen.
Darauf warte ich.

Und ich glaube es kann nur auf geradlinjiger Bahn erreicht werden.
(10 januari 1930, HPA.)270

Han väntar och söker efter det som skall komma efter alla -ismer. Visserligen
kanske hela den europeiska litteraturen kommer att gå under medan han väntar
och det förberedande arbetet pågår, men han menar att hans strävan är ärlig och
allvarlig. Parland ger uttryck för en förväntan på och förtröstan om att hans
litterära bemödanden kommer att leda någonstans, att de kommer att bära frukt.

I början av februari har arbetet kommit så långt att Parland stolt kan skriva
att han producerat 40 sidor på en vecka och har ont i armen. "Das was mich am

267 Parland nämner upprepade gånger att han läser Proust: 10 december, 18 december 1929; 4
januari, 11 januari, 8 februari, 21 mars 1930. HPA, HPAm.

H Parland till Osw Parland 18 december 1929, HPA (tyska), HPAm. Jämför O Parland i H
Parland 1966, s 315.
269 "Jag håller på att skriva en roman. Tyvärr går det mycket långsamt framåt därför att jag har så
ont om tid." HPAm.
270 "Och slutligen - jag har en känsla av att jag utvecklar mig kraftigt i litterärt hänseende och att
jag inte får uppge detta. [—] Just nu skriver jag på en roman. Den går långsamt framåt och kristal¬
liserar sig så småningom. Jag skriver också ibland dikter. Bifogar några. Men allt detta är detalj¬
arbete, jag hoppas ändå att något skall följa på detta. Det är detta jag väntar på7 Och jag tror att
det endast kan uppnås på en rätlinjig bana." HPAm.
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meisten [beschäftigt], ist meine Roman. Er hat ganz neuen Inhalt in mein Leben
gegeben und ich bin ein Lange dieser Woche keine einige Minute schlechter
Stimmung gewesen. Das ist in meinem Leben noch nie früher gewesen."
Romanen 'framskrider nu helt av sig själv'. Parland ger vidare en mycket väl
formulerad inblick i hur han ser på processen:

Und der Roman geht jetzt ganz von selbst. Es ist eine Geschichte, über die ich
vielleicht [sehr] früher was geschrieben habe; ein wenig von Proust her stimuliert.
So ist das Sujet in ihr verflochten mit dem Prozess der Erinnerungen die in mir
vorgehen, während ich schreibe und diese wieder mit dem Prozess der Entstehung
des Buches. Die Sache fängt mit Entwickeln von [Photographien] an, aus diesen
steigen die Erinnerungen auf und füllen die Seiten aus.
(Brev till Maria Parland, 8 februari 1930, HPA.)271

Det metafiktiva draget i romanen framhålls; framkallningen, minnesprocessen,
skrivandet och Proust hör samman. Hur långt har då romanprojektet framskridit?
Om vi räknar med att Parland skrivit 40 sidor på en vecka och behåller dessa
sidor, samt dessutom skrivit 10, eventuellt 20 sidor dessförinnan, borde historien
nu kommit fram till kapitel 9, 10 eller 11 (av 20 kapitel): Amy har lämnat
Henry, som på olika sätt försöker få henne tillbaka.

Därefter är uppgifterna om romanen sparsammare i breven. Eventuellt arbetar
Parland med sina noveller, då Bertel Appelberg på Söderströms genom Erik Ther-
man och Björling erbjudit att ge ut en 100-sidig novellsamling till våren, om ett
manus kunde vara klart i mars. (Björling till Parland 11 januari, 18 mars 1930.)
Vi har dock inga underrättelser om detta. 21 mars meddelar Parland Grönvall
följande: "Skriver på en roman som jag för närvarande förlorat varje intresse för,
och ibland artiklar. Ju mera artiklar jag skriver dess mindre blir tryckta. Jag har
spritt ut manuskript, maskinskrivna och typografiskt klanderfria, ända ner till
Italien. Men det råder tystnad." Parland reser över påsken (13 till 24 april) till
Helsingfors, där åtminstone Rabbe och Heidi Enckell, samt Gunnar Björling
läser manuskriptet. I slutet av maj befinner sig Parland i "ett stadium av im-
produktivitet och slattrighet" (brev till Grönvall 28 maj), några dagar senare är
han mer optimistisk: "Sonst [schreibe] ich an meinem Roman herum, es geht
schlecht vorwärts, nur in den letzten Tagen, bin ich scheinbar wieder auf die

271 "Det som mest sysselsätter mig är min roman. Den har gett ett helt nytt innehåll åt mitt liv och
jag har inom förloppet av hela denna vecka inte varit på dåligt humör en enda gång. Detta har
aldrig hänt mig förut i mitt liv. Och romanen framskrider nu helt av sig själv. Det är en historia en
smula stimulerad av Proust om vilken jag kanske redan tidigare skrivit något. Så är sujeten i den
sammanflätad med minnesprocessen som försiggår inom mig medan jag skriver och denna i sin tur
med bokens tillblivelseprocess. Hela saken börjar med framkallningen av fotografier, ur dessa
stiger minnena fram och täcker sidorna." HPAm. - Ordet sujet används av Parland i ett flertal och
artiklar, samt i brev, något Björling uppmärksammade: "Det utländska ordet 'sujet' har du kanske
förälskat dig i, 1. rättare har det hemifrån. Det brukas knappast i svenska, åtm. ej här. Medges: ett
lämpligt ersättningsord är ofta svårt att finna." Missförstånd uppstår lätt, menar Björling. 5 februari
1930, HPA. Uppenbarligen använder Parland ordet sujet i dess tyska betydelse: föremål, ämne,
tema. Observera skillnaden mot formalistemas fabula/sjuzet (ibland översatt fabel/sujet). Se vidare
avsnittet "Filmartiklar i Hufvudstadsbladet" nedan.
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richtige Spur gekommen."272 Den 5 juni kommer ett brev från Björling, med
dennes och makarna Enckells kommentarer till romanmanuskriptet. Som vi
senare skall se, tycks Parland delvis följa deras råd och förslag - om än inte på
det sätt som Björling kanske tänkt sig. Parland planerar att skriva vidare på
romanen under sommaren (brev till M Parland 11 juni); han planerar också
Grönvalls besök i Litauen: "vi skulle ögonblickligen ge ut alla våra pengar, och
sedan föra en kontemplativ tillvaro ätande jordgubbar och sysslande med litterära
hårklyverier, och jag skulle läsa för Dig min roman, som på grund av det vackra
vädret mest handlar om badkostymer och glace." (22 juni) Det enda kapitel i
romanen som behandlar baddräkter är det sjuttonde, varför vi kan tänka oss att
romanmanuskriptet nu består av ungefär 100 sidor.

Under sommaren 1930 börjar Parland att revidera och skriva om sin roman.
Han planerar att flytta om vissa scener, samt leker med tanken att skapa en rak
kronologi för romanen. Han prövar också skilda lösningar på vissa problem,
skriver en disposition med pilar om eventuella omflyttningar, samt skriver alter¬
nativa eller kompletterande stycken i anteckningsböcker och på lösa papper. I juli
besöker Sven Grönvall respektive Oswald Parland Kaunas, och Parland reser i
augusti till Estland för att besöka familjen. I Estland berättar han för brodern
Oscar bland annat att de som läst hans roman i Kaunas (troligtvis Sesemann,
kanske Dima Markovic och andra),273 menat att han borde låta Amy dö i slutet
av romanen, de förespråkar alltså en rak kronologi. Parland menar också att
romanens affärstema skall tonas ned och att de två beskrivningarna av scenen när
Henry och Amy för första gången möts bör sättas samman i inlednings¬
kapitlet274 Framför allt tycks Parland ha varit besviken på sin text. "Dock är det
känt att 'Sönder' beredde sin upphovsman en besvikelse", menar Sven Grönvall i
den kasserade inledningen till Återsken. Till fadern skriver Parland, i samband
med att han av denne blivit skickad Finsk Tidskrift med Erik Thermans novell
"Den döda", om svårigheten att smälta samman biografi och fiktion:

Tack för Finsk Tidskrift. Thermans novell är ganska bra men ojämn liksom min
roman. Jag tror det beror på vår oerfarenhet. Det är liksom svårt att sammanställa
något konstnärligt av enstaka episoder ur ens eget liv, man är tvungen att göra ett
urval. Men också här kommer oerfarenheten fram; det blir inte trovärdigt/sanno-
likt. Eller det märks i varje fall i inställningen till de partier som verkligen är
upplevda, de är alltför sannolika. Och det blir talanglöst. 75

272 H Parland till M Parland 31 maj 1930, HPA. HPAm: "Eljest håller jag på med romanen, det går
dåligt framåt, först under de sista dagarna förefaller det som om jag fått upp det rätta spåret igen."
273 Sesemann läste svenska, han ogillade Quosego men stödde Parland när denne drabbades av
kritik för "Jag och min fars glasögon". Markovic studerade svenska och frågar i brev 14-16 april
1930 hur Ami [sic] mår. Sotnikova kunde inte svenska (eller tyska).
274 O Parland i intervju 8 maj 1996, om samtalen i augusti 1930. Se också kommentarerna i
H Parland 1966, s 320. Ungefär dessa slutsatser kan dras av dispositionen på manuskriptets 122
sida och kommentarer i HPA.
275 H Parland till Oswald Parland 16 augusti 1930. HPAm, min kursiv. Originalet på ryska, HPA.
Oswald Parland svarar 22 augusti att sonens romanskrivande inte är något arbete, utan en för¬
ströelse.
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Också inför Sesemann, som tycks varit en av en romanens första läsare och som
i de bevarade breven ofta frågar hur det går med romanen, tycks Parland ha klagat.
Den 31 augusti 1930 ger han rådet att Parland, om han kört fast med romanen,
skall ta en paus. I ett tidigare citerat brev till fadern 26 oktober 1930 skriver
Parland bland annat att det är svårt att skriva utan livserfarenhet och att det
märkts vad gäller romanen, som han kanske kommer att slutföra - men att han
nu måste förbereda sig för det nya jobbet.276 1 det allra sista-och aldrig avsända-
brevet till Grönvall 27-30 oktober klagar Parland övervatt han lider av "pappers¬
skräck" och skrivmotstånd.

Så långt Parlands uppgifter i brev. I de litauiska dödsrunorna ges viss kom¬
pletterande information. Bland annat skriver Henrikas Blazas att Parland slutfört
sin roman några månader tidigare, visat den för sina vänner, men inte påskyndat
dess tryckning. Enligt Blazas saknar romanen ännu titel - vännerna i Finland
skulle hjälpa Parland med denna. Blazas nämner också att Parland lekt med
tanken på en andra roman, att han (likt Flaubert) "drömt om en roman utan
innehåll", samt att han redan börjat samla material och börjat skriva.277 I en
annan, osignerad dödsruna meddelas att Parland skrivit en roman som ligger
färdig i manuskript, dock utan namn, samt att han planerat och även påbörjat en
andra roman.278 1 en tredje runa skriver signaturen Dr. M. M. att Parland skrivit
sin nya roman i Kaunas, men att detta arbete för evigt avbrutits. I en ny roman
skulle Parland dock ha arbetat med litauiska motiv.279

Sammanfattningsvis kan sägas att Parland arbetat från november 1929 till
augusti-september 1930 med Sönder. Han skriver större delen av romanens del I
redan i februari 1930, men kör därefter fast. Under sommaren 1930 skriver han så
romanens andra del, samt påbörjar redigeringen av manuskriptet. Han påbörjar
också, enligt vissa källor, en andra roman i Kaunas-miljö under sommaren 1930.

Vad vet vi då om Parlands läsning under romanarbetet? Jag menar att vi skall
vara mycket försiktiga med att dra slutsatser utifrån Parlands läsefrukter, men vill
ändå något summera vad som framkommit i brev och andra källor. Parland läser
på franska något av Gide och Stendhal, samt under lång tid Proust. Parland
nämner inga titlar, men att det handlar om Prousts A la recherche du temps perdu
torde vara säkerställt - inte minst utifrån romantexten. Av Gide kan han ha läst
VImmorallste och/eller Les Faux-Monnayeurs, men detta kan vi endast sluta oss

276 Se ovan s 90-91.
277 Henrikas Blazas, "Draugq palydéjus. A. a. Henry Parland'ui atminti" [Till döda vännens åtfölj¬
ande] , Naujas Éodis nr 21 (15 november), 1930. Övers Égle Guobyté.
278 "A. a. Henry Pariandas", Diena [Dagen] 16 november 1930. Övers Égle Guobyté.
279 Dr. M. M., "Kaune miré suomiii dainius" [Finländsk poet dör i Kaunas], Lietuvos Aidas 18
november 1930. Övers Égle Guobyté. - Troligtvis står signaturen Dr. M. M. för dr M Mehlem, som
under rubriken "Henry Parland. 'Atspindis', Kaune mirusio suorniq dainiaus veikalas", skrev om
Återsken i Lietuvos Aidas 27 januari 1933. - Se också runa av Em. Sk., Socialdemokrat Latvia 18
november 1930, övers i HPA.
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till genom sekundärkällor.280 Av ryska författare läser han Andrej Belyj och
Vasilij Rozanov, Leonid Leonov och Konstantin Fedin, Ilja Érenburg och Boris
Pasternak - den sistnämnde kallas 'vår tids störste lyriker' och dikten oöversättlig
i sin associationsförtätning. Av prosan berömmer han endast Isaak Babel; han
rekommenderar Grönvall att läsa den svenska översättningen av Budjonnys röda
ryttararmé.281 Parland läser Rabbe Enckells prosabok Tillblivelse och vill få
något av Strindberg skickat till sig för svenskundervisningen med Markovic. Av
tysk litteratur nämns förutom Remarque och Renn också Thomas Manns Budden¬
brooks och Wassermanns Der Fall Maurizius, som rekommenderas åt Oscar
Parland, samt Heinrich Mann och Arnold Zweig 282 Vidare nämns Luigi Piran¬
dello och detektivförfattaren Edgar Wallace, som han enligt ett brev till Grönvall
varvar sin Proust-läsning med. Jag har emellertid inte funnit något i kvarlåten-
skapen som tyder på att Parland skulle läst eller känt till F Scott Fitzgerald,
vilket tidigare antytts.283 Parland var däremot svag för Michael Arlens fram¬
gångsrika roman The green hat från 1924, i svensk översättning 1925, och den
med Parland jämnårige Mika Waltaris debut Suuri illusioni [Den stora illu¬
sionen] från 1928, en stor framgång med flera snabba upplagor. Parland beskriver
i artikeln "Über die neuesten litterarischen Bewegungen in Finnland" Waltari som
ett barn av storstaden, och det är lätt att av Parlands beskrivning förstå vad som

appellerat till honom - samtidskänslan och den nästan programmatiska moderni¬
teten.

Er liebt [die Grosstadt] mit einer unmittelbaren, ein wenig flüchtigen Liebe und die
Sprache der Lichtreklamen und der Schaufenster sagt ihm oft mehr als ihm die
Mennschen sagen können. Er ist ein spiritueller und aufmerksam Beobachter und
versteht es, aus seiner Umgebung das Charakteristische herauszuziehen. Sein Stil
ist durchaus einfach, man könnte sagen realistisch, er bezweckt aber äusserst ein
Stilisieren und es ist hier wo der Verfasser dem Expressionismus nahetritt. Sein
Roman Suuri Illusioni ist ein Buch über die aktuellsten Fragen des Tages, am
interessantesten ist Waltaris frohe Zuversicht auf die durch Sport und Selbst-

280 D Markovic dikt "Immoralist" i retur till Parland från Björling 15 mars 1930. Översatt till
svenska för min räkning av Magnus Klaman. Dikten tycks anspela på Gides bok. - Grönvall
nämner 1969 att Parland skall ha rekommenderat Les Faux-Monnayeurs som läsning. Brev
maj/augusti, 3 juni, 2 juli, 28 november, 10 december, 18 december 1929; 10 januari, 21 mars 1930.
281 Rozanov, Belyj, 9 oktober; Babel 14 november; Pasternak, Leonov, Fedin 18 december 1929;
Babel 21 mars 1930. Enligt O Parland läser brodern också Gladkov och Olesa, H Parland 1966,
s 17. O Parland diskuterar också att H Parlands farbror, Georg Parland (1890-1911), på ryska har
skrivit en roman som publicerats postumt 1912 och skall påminna om Sönder. H Parland skall ha
känt till boken, men resonemanget avslutas: "Men jag tror inte att den nämnvärt påverkat honom
eller stått som modell för hans eget litterära skapande." O Parland 1991, s 154-156, 284; citat från
156.
282 Parland skriver artiklar om Remarque och Renn; Manns Buddenbrooks, 27 januari 1930,
Wassermanns Der Fall Maurizius, 14 maj 1930; H Mann och Arnold Zweig, 20 mars 1930.
283 Pirandello, Wallace 20 och 21 mars 1930. - Uppgiften om att Parland läst The great Gatsby
kommer från Oscar Parlands kommentarer i H Parland 1966, s 15. (Se vidare t ex Willner 1966; E
Stenmark 1968, s 436.) Romanen var översatt till tyska, Der große Gatsby, Berlin 1928, samt filmad
av H Brenon, USA 1926), men förutom broderns uppgift tyder inget på att Parland - som alltså inte
kunde engelska - läst Fitzgerald.
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vertrauen gestählte Jugend unserer Zeit. Ein intellektueller Dandyton klingt uns
zuweilen aus seinen Zielen entgegen, aber gerade das war was die finnisch¬
sprachige Litteratur heutzutage braucht: einen tüchtigen Poeten kosmopolitischer
Geschliffenheit.284

Kanhända ser Parland sitt projekt som en finlandssvensk - kosmopolitisk - mot¬
svarighet. Parland menar dock att romanen ligger för nära Arlens för att riktigt
förtjäna allt beröm. Bägge romanerna har en ärlig men till synes fatalt fallen och
fallande kvinna i centrum, med ett ädelt hemlighållande av en mans syfilis som
förklaring. Romanernas iakttagande berättare är också bägge förälskade i sin boks
fatala kvinna, som dock är evigt bunden till en annan man. Den gröna hattens
berättare är liksom i Sönder en av berättelsens karaktärer, som ser tillbaka och
berättar, samtidigt som han vänder sig till läsaren. Han har dock betydligt mindre
distans till sin uppgift än Henry:

När jag nu kommer till den sista kvällen, en kväll som kunde varit iscensatt på en
teater av en fyndig regissör, och skärskådar de händelser som inträffade på scenen
den kvällen, tackar jag av uppriktigt hjärta min lyckliga stjärna att det inte är
någon roman jag lagt sista handen vid utan en sannfärdig skildring av händelse¬
förloppet. Det förefaller nästan som om romanförfattaren, om han är en ärlig man
och älskar sitt arbete, städse måste arbeta under ogynnsamma förhållanden genom
sitt allvarliga uppsåt att troget skildra livet, eftersom han enligt det gamla, gamla
påståendet aldrig kan djärvas vara så otrolig som livet självt.285

Några parlandska resonemang från sommaren 1929 kring Den gröna hatten och
Suuri illusioni är så intressanta att de förtjänar att citeras:

När jag läser Michael Arien, säger jag till mig själv: så! eller: icke så. Michael
Arien komponerar sina romaner skickligt: Så! Men han gör dem inte tillräckligt
skickligt: icke så! Hans sujeter är banala. Hans stil är onekligen kokett. Den gröna
hatten är en bok som varje sunt och brutalt tänkande människa måste opponera

284 Min kursiv. Citat från manuskript i HPA, artikeln tryckt på litauiska i tidinys nr 7, 1929, s 17-21.
"Han älskar storstaden med en omedelbar, en smula flyktig kärlek och ljusreklamerna och skylt¬
fönstren säger honom ofta mer än människorna förmår. Han är en spirituell och vaken iakttagare
och förstår att ur sin omgivning extrahera det karakteristiska. Hans stil är enkel, man kunde säga
realistisk, i sista hand avser han likväl att stilisera, och det är här Waltari närmar sig expressionis¬
men. Hans roman, Suuri illusioni, är en bok om dagens aktuellaste problem. Intressantast är
Waltaris tillförsikt till vår tids ungdom: stålsatt av sport och självförtroende. En intellektuell dandy-
ton klingar tidvis ur hans rader, men det är just vad den finländska litteraturen idag behöver: en
duktig,kosmopolitiskt avslipad författare."H Parland 1970, s 143-155, min kursiv. Mika Waltari,
Suuri illusioni. Kirjoittanut, Helsingfors 1928, svensk översättning Den stora illusionen, Stockholm
1930. - Den ungdom som väcker berättaren Harts hopp i romanen ter sig, med den tyska och euro¬
peiska 1900-talshistorien som facit, minst sagt olustig. Se Waltari 1930, s 113-115, 167-173, 264-
265, 272-273. Jämför Waltå 1993, s 136-138.
285 Michael Arien [pseudonym för Dikran Koujoundijan, 1895-1956], The green hat. A Romance
for a Few People (1924), svensk översättning Den gröna hatten. En roman för de utvalda, Stock¬
holm 1925, s 256. Romanen, som var en av de bäst säljande böckerna i Storbritannien under 1920-
talet, filmades 1928 med Greta Garbo i huvudrollen: A Woman of Affairs. Jerome von Gebsattel,
"Michael Arien", Kindlers Neues Literaturlexikon I, herausgegeben von Walter Jens, München
1988, s715-716.
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sig emot. Jag menar sujetens behandling ur innehållssynpunkt. Jag menar: vad
Arlen ville ha sagt. Men jag tror att han snarare ville ha en roman skriven än
någonting sagt i och för sig själv. Han ville formulera. Han formulerar åt helvete.
Men ändå bra. Jag menar att Den gröna hatten ändå är en bra bok. Ändå. (Jag
tycker mycket om den, nästan lika mycket som om Suuri Illusioni, fastän den
senare är ett plagiat av den förra.)286

Parland fascineras av Arlens roman. Den gröna hatten har en banal intrig, Arlens
stil är kokett, men Parland imponeras ändå av den skickliga romankomposition¬
en, samtidigt som han opponerar sig: "icke så!" - han dras in i skrivandets hant¬
verk. Och den befriande insikten tycks vara: Arlens syfte var inte att få något
sagt, utan att skriva en roman - meddelandet är viktigare än budskapet, medlet
viktigare än ändamålet, formen viktigare än materialet.

286 Min kursiv. Anteckning sommaren 1929, HPA. Jämför Curman 1964a (intervju med Heidi Par¬
land); H Parland 1966, s 15.

111



 



Kapitel II

"Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt"
och andra essäer 1929-30

8 Krapula



 



Förteckning över Henry Parlands
kortprosa och essäer 1928-1930

De texter som här listas som "kortprosa/kåserier" har kallats allt från kåserier till
essäer och manifest. Närmast essän ligger väl de tre tidigaste texterna 1928. De
två kategorierna texter kan sägas höra till två olika faser i Parlands utveckling:
kortprosan hör till Quosego-tiden (med ett par efterklanger), medan essäerna både
tids- och innehållsmässigt hör till Kaunas-tiden.

"Postum" innebär att artikeln inte tryckts under Parlands liv, Å att den ingick
i Henry Parland, Återsken, Helsingfors 1932. Artiklarna för litauisk press är
skrivna på tyska och översatta till litauiska.1 Samtliga texter ingår i Henry Par¬
land, Säginteannat. Samlad prosa 2, Helsingfors 1970, med de på tyska skrivna
artiklarna översatta till svenska av Heidi och Oscar Parland. Rubriker inom
klammer är från Säginteannat, och är översättningar eller av utgivaren satta rub¬
riker. Dateringen kommer från Oscar Parlands kommentarer i samma bok, med
smärre justeringar av mig utifrån samtida brev. Även uppdelningen i kåserier
respektive essäer följer H Parland 1970.

1. Kortprosa/kåserier 1928-1929
1928 Publicerad i Skriven

under

1. Sakernas uppror Quosego nr 1 (provnr), (maj) 1928, Å vår

2. Reklambluff Quosego nr 1 (provnr), (maj) 1928 april-maj
3. Jazz postum april-maj
4. En Bilfantasi Motor nr 12, (december) 1928, Å höst

[En bilfantasi, /4]
1929

5. Autobussen Quosego nr 4, (april-maj) 1929, Å vår
6. Mineralvatten Våra kvinnor nr 17, (16 aug) 1929, Å juli
7. Motorcykeln Motor nr 11 (november), 1929, Å september
[Ett kåseri om motorcykeln, Å]

1 Endast en av de litauiska översättarna är känd, Bronys Raila, som översatte "Junge litterarische
Strömungen in Skandinavien" för Trecias Fröntas. Raila 1996.
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2. Essäer/artiklar 1929-1930

Manuskriptrubrik (tillkomsttid), publicerad i
Litauisk översättning, publicerad i
[Rubrik i H Parland 1970]

1. Über die neuesten litterarischen Bewegungen in Finnland (maj 1929)
Naujausias suomiq literatüros judéjimas, Zidinys nr 7, 1929, s 17-21
2. Kaunas (maj-juni? 1929, postum)
3. Konsten och vår tid (2 fragment, juni-sept? 1929, postum)
3. Judiska teaterstudion i Kovno [... Kaunas] (juni-juli 1929) Hbl 4 augusti 1929
4. Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt (juli-sept 1929, postum) Å
5. [Om diktens form. Tillägg] (fragment, juli-sept 1929, postum)
6. Två motsatser. Den ryska och den amerikanska filmen (juli?- 9 aug 1929, postum)
7. Den psykologiska filmens bankrutt (juni-sept 1929) Hbl 27 september 1929,2 ^4
8. Filmens inverkan på våra dagars litteratur (juni-sept 1929) Hbl 20 oktober 1929, Å
9. Den sovjetryska filmen (juni-sept 1929) Hbl 1 december 1929, Å
10. Den moderna krigsromanen (aug-nov 1929) Hbl 13 december 1929, Å
11. Den okända soldatens grav (nov-dec 1929, postum) Å
12. Die neueste Litteratur in den skandinavischen Ländern (maj/dec 1929, postum)
[Den nyaste litteraturen i de skandinaviska länderna] för litauisk press?
13. Die Litteratur Schwedens heutzutage (maj/dec 1929)
Siandienyksté svedii literatüra, Vairas nr 5, 1930, s 162-164
[Sveriges litteratur av idag]
14. Die Litteratur in Finnland heutzutage (10-13 dec 1929)
Dabartiné suomiq literatüra, Naujas Zodis nr 3, 1930, s 70
15. [Om de senaste litterära rörelserna i Finland] (maj/dec 1929)
[manuskripten 1 & 14 kombinerade i H Parland 1970]
16. Der moderne Kriegsroman (aug-dec 1929?)
Moderniskasis karo romanas, Vairas nr 6, 1930, s 261-264
[En ny hjältetyp]
17. "Vår tids anlete" (jan-mars 1930?) Hbl 22 april 1930
18. Filmstjärnor och regissörer (vinter-vår 1930) Hbl 5 maj 1930, Å
19. Modet efter 1920 (mars-april 1930?) Helsingfors-Journalen nr 14 (5-18 juli), 1930
20. [Några ord om baletten]3 (sommar-höst 1930?, postum)
21. Junge litterarische Strömungen in Skandinavien (maj/dec 1929)
Is skandinavii fernes. Jaunosios literatüros srovés Skandinavijoj, Treéias Frontas
nr 4, 1931, s 47^8
[Unga litterära strömningar i Skandinavien]

2 "Den psykologiska filmens bankrutt" publicerades i Hbl under namnet Harry Parland.
3 [Några ord om baletten] är eventuellt skriven av eller tillsammans med Vera Pavlovna Sotnikova.
Brev från Henry Parland till modern Maria Parland 29 september 1930, HPA.
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Inledning
On the whole Henry Parland was in his essays a kind of Roland
Barthes before Roland Barthes. (Eero Tarasti)4

I detta kapitel behandlas Henry Parlands artiklar och essäer för litauiska
respektive finlandssvenska tidningar och tidskrifter 1929-30. Kapitlets fokus
ligger på Parlands förhållande till rysk formalism i några av dessa texter, men det
är omöjligt att diskutera detta förhållande utan hänsyn till andra poler i det spän¬
ningsfält mellan finlandssvensk, rysk och europeisk modernism som Parland
befann sig i, och det är min förhoppning att denna studie också kastar ljus över
det större komplex av idéer och föreställningar som vi kan kalla Parlands estetik
eller poetik. Vi möter olika försök att i skrift formulera en poetik, och Parland
vänder sig därvidlag till skilda auktoriteter, inhemska och utländska, griper
passande resonemang och gör dem till sina. Detta gripande sker med skilda grader
av självständighet och eftertanke. Parlands framställning i essän "Den modernis¬
tiska dikten ur formalistisk synpunkt" är också ett försök att - i delvis polemiskt
syfte - redogöra för en annan litterär tolkningsmodell än de gängse samtida. Den
(finlandssvenska) modernistiska dikten diskuteras med hjälp av formalistisk teori,
vilket innebär ett intressant möte mellan två föreställningar om litteratur. Essän
är diskussionens centrum och har därför fått stå som rubrik för hela kapitlet.

De texter som här diskuteras skrevs under juli-september 1929 (essän för
Quosego och de tre första filmartiklarna i Huvudstadsbladet), samt under våren
1930 (den fjärde filmartikeln). Jag kommer här att i första hand behandla dessa
fem texter, då de ger en grund för ett resonemang kring Parland och formalismen.
Jag menar samtidigt att Parlands essä för Quosego fortsatte en diskussion startad
i programartiklar av Lars-Ivar Ringbom och Rabbe Enckell om hur konst kan
och bör tolkas.

Parland skrev i Kaunas många fler artiklar i skilda ämnen under loppet av

drygt ett år, från sommaren 1929 till sommaren 1930. Är det möjligt att skönja
en utveckling under så kort tid? Ja, det går åtminstone att urskilja formalistiska
tankegångar i texter från juni och framåt, med en kulmen under hösten i
Quosego-essän och de tre första filmartiklarna. Vissa idéer internaliseras och an¬
vänds ofta i senare artiklar sida vid sida med utpräglat ickeformalistiska tanke¬
gångar. Mer om detta i kapitlets sista avsnitt, "Mellan Quosego och OPOJAZ".

Parlands av formalismen inspirerade artiklar ligger alltså tidsmässigt före
skrivandet av romanen Sönder och detta har lett till att forskningen och kritiken
har sökt efter kopplingar mellan formalismen och romanen.5 Dock har resone¬

mangen om dessa samband sällan eller aldrig underbyggts, och det finns ingen

4Tarasti 1990, s 17. Även Broms 1992, s 176-185, jämför med Barthes.
5 Se t ex O Parland 1991, s 49; K-J Liedtke, "Henry Parland", Kindlers Neues Literaturlexikon,
Band 12, München 1991, s 968; S Malmberg 1985, s 45-81, särskilt s 75.
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grundlig genomgång av formalistiskt inspirerade tankegångar i Parlands essäistis¬
ka respektive skönlitterära texter.

Den för sin tid (1949) utmärkta artikeln av Bengt Holmqvist, "Henry Parland
och den formalistiska metoden", har blivit paradigm för den fortsatta diskussion¬
en. Holmqvists artikel är ett inlägg i 40-talets obegriplighetsdebatt och en kritik
mot samtidens sätt att skriva om dikt. Parlands essä "Den modernistiska dikten
ur formalistisk synpunkt" får här en roll som föregångare till och besläktad med
nykritiken, och essän jämförs explicit med Welleks och Warrens Theory of
Literature från samma år. Holmqvist uttrycker sig försiktigt, kallar artikeln
"halvt kåserande" och påpekar att den inte "bygger på en bestämt fasthållen veten¬
skaplig grundsyn eller på en noga fixerad begreppsapparat", men antar att Parland
okritiskt upptar "en metod, som utbildats av den s.k. formalistiska skolan i
sovjetisk litteraturkritik. Han karakteriserar i sin uppsats denna metod, tydligen
utan egentliga reservationer".6 Det finns dock viktiga skillnader mellan Parland
och formalisterna, något som kommer att visas längre fram, men detta diskuterar
inte Holmqvist. Troligtvis var dennes kunskap om formalismen 1949 begränsad
till andrahandsuppgifter, föga eller inget var ännu översatt. Holmqvist ser Parland
som lojal med formalismen, men inte nödvändigtvis som expert. Men Holm¬
qvists artikel har sedan fått stå oemotsagd som auktoritativ källa i fråga om
Parlands formalism.7

Oscar Parlands kommentarer till Henry Parlands författarskap, i samlings¬
volymerna och i Kunskap och inlevelse, präglas av en förståelig vilja att upp-
värdera broderns gärning, men också morbrodern Vilhelm Sesemanns. Här finns
ett par missförstånd som gör att Sesemanns möjliga betydelse för den ryska
formalismen får nya proportioner. Sesemann blir en tänkbar förmedlare av feno¬
menologi, gestaltpsykologi med mera från Västeuropa till Ryssland.8 Sesemann
kan ha varit en viktig person i sammanhanget, men det finns inga belägg för
detta. Är det inte mer troligt att Sesemanns förmedlarroll varit vänd åt andra
hållet? Att han känt till den samtida tyska och ryska debatten, tillhandahållit en
del böcker och kunnat förklara för Henry Parland något om formalismens grund¬
satser och utveckling. För den tanken finns i alla fall visst stöd, vi har Parlands
texter och kvarlåtenskap. Att Parland sedan känner till det ena och det andra är
dock för den skeptiske inget belägg för att han fått insyn i materialet från Sese¬
mann. Parland kan ha mött formalismen på egen hand.

Oscar Parlands inspirerade, inspirerande, och i stort förtjänstfulla undersök¬
ningar av Sesemanns verk och liv är ännu det enda som skrivits i ämnet på
svenska, och senare forskare bygger i stor utsträckning på hans redovisning av
sakernas tillstånd. De finska semiotikerna Henri Broms och Eero Tarasti har på

6 Bokvännen nr 4, 1949, s 111-114, citat från 111, 113. Se också Holmqvist 1951b, s 73-77
("Modernismens estetik").
7 Se Barck 1952, s 200; O Parland i H Parland 1970, s 19. R Enckell 1949 skriver att Parland i essän
"utvecklar synpunkter som vunnit ökat beaktande under sista tiden".
8 O Parland 1991, s 30-92, se särskilt s 40^11, 64-65,68, 83-85.
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denna grund skrivit om Sesemann, Parland och formalismen, och om Parland
som föregångare inom semiotiken. Broms och Tarasti ger instruktiva paralleller
mellan enskilda formalisters verk och Parlands essäer, men är relativt kortfatta¬
de.9 Stefan Malmbergs uppsats från 1985 är mer utförlig, men lutar sig i stor
utsträckning mot Oscar Parlands undersökningar, här utökade med antaganden,
generaliseringar, samt omkastade och felplacerade citat.10 De mest nyanserade -

om än inte särskilt utförliga - framställningarna om Parlands essäistik kommer
från Clas Zilliacus' penna, avsnittet om Parland i Den Svenska Litteraturen, del
V, 1989, och uppsatsen "Henry Parlands prosating" från 1991."

Vi vet mycket lite om vad Parland läste under sin tid i Kaunas och föga om
vad hans morbror, professor Sesemann, kände till och kunde förmedla till
Parland. Än mindre vet vi om vad han faktiskt förmedlade. Det stora antalet brev
som bevarats ger inte alltför många ledtrådar, snarare är det så att samtliga motta¬
gare av brev från Parland klagade över brist på åskådliga beskrivningar av vad han
egentligen sysselsatte sig med, vilka han umgicks med och vad man diskuter¬
ade.12 Parlands uppgifter i breven är också delvis bestämda av vad mottagarna
ville höra eller vad de inte borde få veta. Dessutom har de i litterära frågor troligt¬
vis viktigaste breven, till Gunnar Björling, gått förlorade. Vad vi har är i första
hand texterna. Jag utgår från dem, söker överensstämmelser och skillnader, inte
nödvändigtvis alltid källor för Parlands resonemang. Det intressantaste är trots
allt inte frågan om vad han läste, utan vad han fick ut av sin läsning, mani¬
festerat i hans text. Min avsikt här är att försöka göra konturerna skarpare genom
att föra fram explicita argument för att ge en mer välgrundad bild av Parlands
förhållande till formalismen, så som detta förhållande framträder ur de tillgängliga
dokumenten.

En mer grundlig komparativ, genetisk undersökning av Parland och formal¬
ismen måste göras av någon som kan läsa ryska och litauiska. Jag läser formal¬
isternas texter i översättning och urval, ibland förkortade versioner av originalen,
någon gång utan att uteslutningarna markerats. Sesemanns texter är skrivna på
tyska, ryska eller litauiska. Dock menar jag att undersökningens resultat i stort
inte kan kullkastas av läsning av exempelvis Sklovskij på ryska - möjligen
skulle undersökningen berikas. Kapitlets syfte är att ge konturer åt Parlands för¬
hållande till rysk formalism och dessa konturer kan alltid bli skarpare, men i sina
huvudlinjer torde mina resultat vara oberoende av översättningsproblematiken.

9 Broms 1979, "Henry Parland semiotiikan pioneerina. Kaikki elämässä on vain muotoa", Heisingin
Sanomat 8 juli 1979 (denna artikel föregår O Parlands texter om Sesemann, och drar för första
gången fram kontakten Sesemann-Zirmunskij), i stort samma text som Broms 1992. Se vidare
Broms & Tarasti 1982, samt Tarasti 1986 respektive 1990.
10 Att gå in på detaljer skulle föra för långt, se exempelvis S Malmberg 1985, s 66-67.
11 Zilliacus 1989; Zilliacus 1991. - Se också "Förteckning över Henry Parlands kortprosa och
essäer 1928-1930" i inledningen till kapitel II, där "prosatingen" förtecknats.
12 Se klagomål i brev från Björling, 21 juni ("- du låter mig inte veta mycket om vad du har för dig,
hur dagarna förflyter; med vem; vilka du är; vad du tänker eller sysslar med, vad du lärt dig;
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OPOJAZ. Ryska formalister
What is important about the formal method?

Not the fact that separate parts of a work can be given
various labels.

The important thing is that we approached art systematical¬
ly. We spoke about art as such. We refused to view it as a reflec¬
tion. We located the distinctive features of the genus. We began
defining the basic tendencies of form. We understood that, in
fact, you can destill from the works of literature the homo¬
genous laws that determine their shape.

In short, science is possible. (Viktor Sklovskij, 1926)13

De som här kommer att gå under beteckningen "ryska formalister" är den krets
yngre litteraturintresserade som i en reaktion mot bland annat symbolismens
mystik och transcendenta anspråk, den impressionistiska eller sociala kritiken
och den biografiska akademiska litteraturforskningen, men samtidigt med starka
band till de ryska futuristerna, bildade Obscestvo izuceniju poéticeskogo jazyka
[Sällskapet för studiet av det poetiska språket], OPOJAZ, i Petrograd i mitten av
1910-talet, och de som lierade sig med eller accepterades av OPOJAZ, bland
annat medlemmar i Moskovskij lingvisticeskij kruzok [Moskvas lingvistiska
cirkel].14 I detta följer jag Boris Éjchenbaums avgränsning.15 OPOJAZ' möten

osv."), 17 juli, 9 augusti 1929, 5 och 17 februari 1930; från fadern 17 juni, 14-17 december 1929;
från Sven Grönvall 22 augusti, 18 oktober 1929, 13 juni 1930. HPA, HPAm.
13 Sklovskij 1977a, Third Factory, Ann Arbor 1977, s 35.
14

Uppgifterna om året för bildandet av sällskapet skiftar, från 1914 till sent 1910-tal. Den mest
inflytelserike kommentatorn, Victor Erlich, förlägger tidpunkten till 1916 (Erlich 1980, s 63),
medan senare forskning ibland brukar räkna Viktor Sklovskijs föredrag "Futurismens plats i konst¬
ernas historia" på Den herrelösa hunden i december 1913 som starten för den ryska formalismen,
medan själva bildandet av OPOJAZ inföll senare. Föredraget trycktes 1914 med ny titel, övers
"The Resurrection of the Word", Stephen Bann & John E Bowlt (red) 1973, Russian Formalism. A
collection of articles and texts in translation, Edinburgh 1973. Se vidare t ex Ewa M Thompson
1971, Russian Formalism and Anglo-American New Criticism. A Comparative Study, The Hague-
Paris 1971, s 23, Richard Robert Sheldon, Viktor Borisovic Shklovsky: Literary Theory and Prac¬
tice, 1914-1930 (Diss Ann Arbor, University of Michigan 1966), Ann Arbor 1994 (Univ Micro¬
films), s 15; Markov 1969, s 141; eller Richard Sheldon 1977b, "Viktor Shklovsky and the Device
of the Ostensible Surrender", i Sklovskij 1977a, s xxviii. Om formalismens förhållande till futurism-
en, se Sklovskij 1973 respektive 1985, "On Poetry and Trans-Sense Language" [1916], October
nr 34, 1985, s 3-24, samt Christopher Pike (red), The Futurists, the Formalists, and the Marxist
Critique, edited and introduced by Christopher Pike, London 1979, passim. Moskvas lingvistiska
cirkel bildades ungefär samtidigt som OPOJAZ och kan kallas ett systersällskap. Man var främst
inriktad på lingvistiska problem och gruppens samtida betydelse var sekundär, trots att Roman
Jakobson var en av grundarna; man publicerade inget förrän man blivit en del av Statens akademi
för konststudier i Moskva. Se Peter Steiner, Russian Formalism: A Metapoetics, Ithaca-London
1984, s 18; Thompson 1971, s 23; eller Erlich 1980, s 85, not 71. Min framställning bygger
framledes på uppgifter ur formalisternas egna skrifter, kompletterade av Erlich, Steiner, m fl.
15 "By 'Formalists' I mean that group of theorists who banded together in the Obscestvo izucenija
poéticeskogo jazyka (Opojaz) [Society for the Study of Poetic Language], and who began issuing
their own publication in 1916." Boris Éjchenbaum 1971a, "The Theory of the Formal Method"
[1925/1926], Ladislav Matejka & Krystyna Pomorska (red) 1971, Readings in Russian Poetics:
Formalist and Structuralist Views, Cambridge, Massachusetts-London, England 1971, not s 35.
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var ett forum för diskussion och polemik, uppsatser lästes upp och diskuterades
och från 1916 samlades dessa uppsatser och trycktes. (Från den tredje samlingen
1919 fick denna publikation namnet Poétika.) Efter revolutionen fick flera av
OPOJAZ' medlemmar arbete vid den litterära sektionen vid Statens institut för

konsthistoria, startat 1920, och därmed under en tid visst officiellt inflytande på
det akademiska livet.16 OPOJAZ upplöstes 1923.17 Ett nytt forum blev tid¬
skriften Lef, 1923-25, följd av Novyj Lef, 1927-28. Dessa tidskrifter försökte
samla formalister, futurister, filmskapare och marxister i en "konstens vänster¬
front", men villkoren för en sådan gruppbildning blev i den allt mer repressiva
Sovjetstaten allt sämre och ett naturligt gränsår för formalismen och denna under¬
sökning är 1930, Majakovskijs - och Parlands - dödsår. Efter detta år existerade
ingen formalistisk grupp, de enskilda individerna sysslade med annat: skönlitte¬
rärt skapande, film, biografier, akademiska karriärer. "Formalism" kom i sovjet¬
iskt språkbruk att bli en beteckning för allt negativt i estetiskt eller socialt hän¬
seende: bourgeoisie, kosmopolitism, dekadans, avant garde och l'artpour l'art.1*

"Formalism" var redan från början ett pejorativt uttryck, som formalisterna
själva värjde sig mot och när de själva använde det var det oftast inom citations¬
tecken.19 Under början av 20-talet användes i stället ofta uttrycket "morfologisk

Jämför Sklovskij: "The Formalists (Opoyaz) [...]", "In Defence of the Sociological Method"
[19271, Formalist Theory, RPT nr 4 1977, s 94. Se också Steiner 1984, s 16-18.
16 Vad jag här kallar litterära sektionen kallas på engelska "Division of Verbal Arts", inriktad på
"historical and theoretical poetics, specifically the study of literature as art" och skilde sig
därigenom från universitetets filologiska fakultet. För en historik, se Carol Any, Boris Eikhenbaum:
voices of a Russian Formalist, Stanford, California 1994, särskilt s 43-44. Se också Erlich 1980,
s 85; Steiner 1984, s 162; Sheldon 1994, s 34. Chef var Zirmunskij, lärare bl a Sklovskij, Éjchen-
baum och Tynjanov. Kontinuiteten från OPOJAZ ses också i att institutets skrift fick namnet
Poétika, 1926-29. Vid institutet bildades ett nytt sällskap, The Society for the Study of Artistic
Literature, enligt Tynjanovs förord till The Problem of Verse Language (1924), Ann Arbor 1981,
s 26, 29. Se också 2irmunskij 1925, "Formprobleme der Russischen Literaturwissenschaft", Zeit¬
schriftfür Slavische Philologie, Band I, 1925, s 121.
17 Enligt Thompson 1971, s 24, och Pike (red) 1979, s 95, not 2. Dock används beteckningen
OPOJAZ även efter 1923 av både formalisterna och deras motståndare.
18 Se Leo Trotskij, Litteratur och Revolution [1923], Mölndal 1969, s 113-127; Samuel D Eisen,
"Whose Lenin is it anyway? Viktor Shklovsky, Boris Eikhenbaum and the Formalist-Marxist
Debate in Soviet Cultural Politics (A View from the Twenties)", The Russian Review nr 1, 1996,
s 65—79; Tony Bennett, Formalism and Marxism [19791, London-New York 1989; Erlich 1975,
Twentieth-Century Russian Literary Criticism, edited by Victor Erlich, New Haven-London 1975,
s 11—12; Pike (red) passim, 1979; Any 1994, särskilt s 83-90. - För en diskussion kring Sklovskijs
'avfall', Sklovskij 1974b, "Denkmal zur Erinnerung an einen Wissenschaftlichen Irrtum" [1930],
Formalismus, Strukturalismus und Geschichte. Zur Literaturtheorie und Methodologie in der Sowjet¬
union, CSSR, Polen und Jugoslavien, (red) Alexandar Flaker & Viktor ZmegaC, Kronberg 1974,
s 74-80; se Erlich 1980, s 135-139; Sheldon 1977b; Erlich, "On Being Fair to Viktor Shklovsky or
the Act of Hegded Surrender", Slavic Review. American quarterly of Soviet and East European
studies nr 1, 1976, s 111-118, samt Sheldons svar i samma nr, s 119-121; Erlich 1994, s 229, 232,
265ff; Any 1994, s 136-149; Peter Steiner, "The Praxis of Irony: Viktor Shklovsky's Zoo", Robert
Louis Jackson & Stephen Rudy (red) 1985, Russian Formalism: A Retrospective Glance. A
Festschrift in Honor of Victor Erlich, New Haven 1985, s 27-43.
19 "The Theory of the 'Formal Method'" torde en riktigare översättning av Éjchenbaums artikel
från 1926 lyda, jämför första engelska översättningen, Lee T Lemon & Marion J Reis (red) 1965,
Russian Formalism Criticism. Four Essays, Lincoln 1965. Se också Éjchenbaum 1979, "Concerning
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metod".20 Formalisterna var heller ingen enhetlig grupp, även om en stark
gruppkänsla och -identitet tycks ha funnits inom OPOJAZ under 1910-talet,
kanske mindre under de följande åren. I det som ännu måste betecknas som stan¬
dardverket om formalismen, Russian Formalism. History - Doctrine, visar
Victor Erlich hur grundläggande begrepp utvecklas och förändras, nya frågeställ¬
ningar kräver nya svar under tidens gång, men också hur de enskilda formalisterna
söker egna positioner och hur en fruktbar polemik leder vidare. Eller: kunde lett
vidare. Erlich menar att den formalistiska synens inneboende svagheter tillsam¬
mans med det yttre trycket ledde till rörelsens död, att en vidareutveckling från de
mer extrema tidiga ståndpunkterna ledde vissa till en överdriven empiricism, som
andra vände sig mot genom att föra fram en mer nyanserad syn, som dock aldrig
hann utvecklas eller konsolideras. Detta gjordes i stället under trettiotalet i Prags
lingvistiska cirkel. Den djupare insikten kom alltså, enligt Erlich, att bli prag-
strukturalismen.21

Vilka kan kallas formalister enligt Éjchenbaums definition? Formalisternas
självsyn är i detta avseende mycket viktig och i Éjchenbaums "Teorija 'formal'-
nogo metoda'" ["Den 'formalistiska metodens' teori", 1926] görs tydliga distink¬
tioner mellan epigoner, akademiska eklektiker och de verkliga formalisterna.
Vilka är då dessa 'verkliga' formalister? Viktor Sklovskij, Lev Jakubinskij,
Roman Jakobson, Osip Brik, Boris Tomasevskij, Jurij Tynjanov, Boris Éjchen-

the Question of the 'Formalists' (A survey and a reply)" [1924], Pike (red) 1979, s 49-62; Osip
Brik 1977, "The So-Called Formal Method", RPTnt 4, 1977, s 90-91.
20 Erlich 1980, s 171, där Éjchenbaum och Sklovskij nämns. I en mycket intressant utredning om
"The Biological Metaphor in Russian Formalism. The Concept of Morphology", Sub-Stance nr 16,
1977, s 149-158, av Peter Steiner och Sergej Davydov, betonas hur Sklovskijs användning av
begreppet var ett försök att komma från skällsordet formalism. Sklovskijs teori är i stället uppbyggd
på tekniskt-mekaniska metaforer. "The unity of a work of literature is more likely than not a
myth", menade Sklovskij 1921 i sin essä om Belyj (Sklovskij 1991, s 180). Mot den mekanistiska
uppfattningen reagerade Zirmunskij m fl. Andra som använde den biologiska metaforen morfologi
var, enligt artikelförfattarna, Éjchenbaum, Vladimir Propp och Michail Petrovskij. Se också Steiner
1984, s 68-98, Sklovskij-kritik s 67. Om morfologi som modebegrepp under 1920-talet, se V N
Toporov 1985, "A Few Remarks on Propp's Morphology of the Folktale", Jackson & Rudy (red)
1985, s 252ff.
21 I ett av de sista numren av Novyj Lef(nr 12, 1928) ingick Jurij Tynjanovs och Roman Jakobsons
nio teser, "Problemy izudenija literatury i jazyka" [Problem i litteratur- och språkstudiet], om i
vilken riktning den fortsatta forskningen borde föras och att OPOJAZ skulle återuppväckas under
Viktor Sklovskijs ledning. (Observera att den nionde tesen sällan översatts, ej i Aspelin & Lundberg
(red) 1971, s 124-126; Matejka & Pomorska (red) 1971, s 79—81; Roman Jakobson, Selected
Writings III. Poetry of Grammar and Grammar of Poetry, edited, with a preface, by Stephen Rudy,
The Hague-Paris-New York 1981, s 3-6.) De nio teserna ledde inte till någon nystart för den ryska
formalismen, men blev ett steg mot pragstrukturalismen. Se t ex Roman Jakobsons artikel
"Afterword - Yuri Tynianov in Prague", Tynjanov 1981, s 135-140 [Jakobson 1981a], där också
alla nio teser finns i engelsk översättning, "Problems in the Study of Literature and Language",
s 137-139. Jakobson delar Erlichs uppfattning att inre förfall och yttre tryck blev orsakerna till
formalismens öde i Sovjet, se särskilt s 136-137. Se också Eisen 1996, särskilt s 78-79. Jämför
Erlich 1980, s 132-139, särskilt s 134-135. Om förbindelserna mellan Ryssland och Prag, se s 200:
"If one is justified in saying that Russian Formalism at its best was or tended to be Structuralism, it
would be equally correct to argue that in many crucial areas the Prague Linguistic Circle merely
amplified the Formalist insights."
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bäum, samt vissa av de två sistnämndas elever.22 Att föra Vladimir Propp till
formalisternas skara har blivit en vana, men är inte motiverat utifrån Éjchen-
baums definition. Av andra problematiska namn kan nämnas t ex Jarcho, Bern-
stejn, Vinogradov, Vinokur.23 Zirmunskij är formalistiskt orienterad fram till
början av tjugotalet, men bryter därefter med OPOJAZ.24

*

Som antytts ovan var den formalistiska doktrinen inte en och odelbar, inte statisk
eller färdig, och att i några punkter sammanfatta dels grunder, dels utvecklingen,
torde vara vanskligt. En god översikt finns i Erlichs standardverk, liksom i René
Welleks A History of Modern Criticism 1750-1950, del VII. Se också Aage A
Hansen-Löves monumentala verk Der Russische Formalismus. Methodologische
Rekonstruktion seiner Entwicklung aus dem Prinzip der Verfremdung. En kortare
översikt ges i Éjchenbaums redan nämnda "Teorija 'formal'nogo metoda'" från
1926, medan en ansenlig citatsamling och utförlig bibliografi över översättningar
finns i volym 4 (Formalist Theory) av Russian Poetics in Translation, 1977. En
nyare svensk redogörelse hittas i Claes Entzenbergs och Cecilia Hanssons Mo¬
dern litteraturteori del 1, 1993a, en äldre i Kurt Aspelins och Bengt A Lundbergs
Form och struktur, 1971.25

22 T ex de elever som under Éjchenbaum och Tynjanovs redaktörskap gay ut antologin Russkaja
proza, Leningrad 1926, övers Russian Prose, Ann Arbor 1985.
23 Se D W Fokkema 1976, "Continuity and change in Russian formalism, Czech structuralism, and
Soviet semiotics", PTL nr 1, 1976, s 169, samt Jurij Striedter 1977, "The Russian Formalist Theory
of Prose", PTL nr 3, 1977, s 463. - Bachtin/Medvedev/Volo§inov hörde aldrig till OPOJAZ, se
Clark & Holquist 1984, s 28-29,96-97, 186-196.
24 Zirmunskij 1925, s 122. Se också Jakobsons och Tynjanovs tes nr ett: "It is vital for us to turn our
back on academic e[c]lecticism (Zhirmunsky and Co.), on scholastic 'formalism' which in place of
analysis offers only terminology and a mere cataloguing of phenomena, and on the tendency to
turn the study of literature and language from a systematic science back once more into a miscel¬
lany of episodic and anecdotal essays." Märk också att Jakobson i den ovan anförda artikeln
citerar ett brev från vintern 1928-29, i vilket han tycks vilja distansera sig från både Zirmunskij
och Éjchenbaum, "[...] to begin the struggle against inclinations such as Eikhenbaum's, not to speak
of the eclecticism of Zhirmunsky's group, etc", Jakobson 1981a, s 137. Bakom detta brevuttalande
ligger delvis motsättningen mellan en forskningsriktning på lingvistisk grund, företrädd av Moskvas
lingvistiska cirkel och Jakobson, och en litteraturvetenskaplig dito, företrädd av Petrograds
OPOJAZ med bl a Éjchenbaum, lingvistik ställdes mot poetik. Jämför Éirmunskij 1925, s 128: "Die
extremen Vertreter der sprachwissenschaftlichen Richtung wollen die Poetik der Sprachwissen¬
schaft untergeordnet wissen: die Literatur sei die 'Sprache in ihrer ästhetischen Funktion',
behauptet R. JAKOBSON [...]." Under de första åren av tjugotalet, innan Zirmunskij 1922 bröt
med OPOJAZ, befann sig Zirmunskij och Éjchenbaum sida vid sida, men senare vill både Jakobson
och Éjchenbaum dra en klar skiljelinje mellan sina mål och den typ av forskning Zirmunskij kom att
ägna sig åt. Éjchenbaum 1979; Any 1994, s 40,43-44, 84-88, 149; Steiner 1984, s 113; Erlich 1980,
s 93-98. Om Sklovskij och Jakobson som konkurrerande ledare för formalismen, se Sheldon 1994,
s 206ff, särskilt not 134; Sklovskij 1977a, s 36-38.
25 Wellek 1991 (vissa av Welleks uppgifter, t ex dateringar, bör läsas med försiktighet); Aage A
Hansen-Löve, Der Russische Formalismus. Methodologische Rekonstruktion seiner Entwicklung
aus dem Prinzip der Verfremdung, Wien 1978; Éjchenbaum 1971a; C Entzenberg, "Rysk formal¬
ism", i C Entzenberg & C Hansson (red), Modern litteraturteori. Från rysk formalism till dekon-
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I diskussionen kring Parlands texter kommer jag att låta dessa styra och för¬
klarar endast för diskussionen relevanta begrepp. Som jag ser det är det den mest
framkomliga vägen. Vad som här anförs blir kort och schematiskt.

Med metaforerna maskin, organism och system har tre faser - och textsyner -
i formalismens utveckling beskrivits av Peter Steiner i Russian Formalism: A
Metapoetics, 1984. Steiners tes är att orsaken till oenigheten om vad begreppet
formalism innefattar är att det som kallats rysk formalism samlar ett antal skilda
och motsägelsefulla ståndpunkter och riktningar. I Steiners framställning, där
heterogeniteten inom formalismen framhävs, försöker han samtidigt ordna
formalisterna i grupper. Likväl splittras alla enskilda formalisters ståndpunkter
upp inom grupperna. Som vägledning kan metaforerna fungera väl, även om

övergångarna inte tydligt kan tidsbestämmas, och många formalister kan placeras
under olika rubriker under tidens gång. Exempelvis kan Sklovskij samtidigt hålla
fast vid sin bild av verk som maskiner, förneka verkets enhet och ändå - ytligt -

tillägna sig systemsynen. Tynjanov får i sin tur stå som representant för "the
systemic formalists", medan denna linje i Ryssland-Sovjet noga taget torde haft
endast en anhängare - han själv.26

Dock ser jag Steiners tre metaforer som meningsfulla instrument för att skilja
mellan olika syner på text och tolkning. Mekaniska metaforer hör samman med
formalismens tidiga, avgränsande, Sturm und Drang-period och den främste
skaparen och förvaltaren av dessa är Sklovskij, som kunde skriva: "I know how a
car is made; I know how Don Quijote is made." Den tidiga formalismen skall ses
i förhållande till symbolismens orfiska syn på litteratur, där diktaren är en siare
som uppenbarar fördold, metafysisk, kunskap. Mot detta ställde formalisterna, i
likhet med de ryska futuristerna, diktaren som konstruktör och hantverkare.27

Som en reaktion mot mekanismen kan organism-tankens företrädare, Zirmun-
skij, Éjchenbaum och Propp, från början av tjugotalet ställa bilden av en verkets
enhet, harmonisk, hierarkisk eller transformerad. Den tredje riktningen, som
företräds av Tynjanov och Jakobson och har mer gemensamt med Sklovskij än
med Zirmunskij, reagerar på de två tidigare metaforiska synerna och presenterar
en ny modell - systemmodellen, som är det högsta utvecklingssteget av de tre
och avgjort är det som har Steiners sympati. Ett litterärt verk är ett system av
relationer, en del av ett större litterärt system, som i sin tur förhåller sig till

struktion. Del 7, Lund 1993, s 7-14; K Aspelin & B A Lundberg, "Från formalism till struktura-
lism", i Aspelin & Lundberg (red) 1971, s 5-41 ("Litet termlexikon" finns på s 331-336).
26 Steiner 1984,passim; om Sklovskijs motsägelsefulla tillägnande av en systemsyn, s 15-43, 57-58,
67. I likhet med Steiner försöker Hansen-Löve 1978 i tre modeller fånga en formalistisk utveck¬
ling: "Paradigmatisches Reduktionsmodell" (F I), "Syntagmatischer Funktionsmodell" (F II), "Prag¬
matisches Modell" (F III). Hansen-Löves breda undersökning innefattar också olika kritiker mot
formalismen och deras bidrag till utvecklingen, exempelvis innefattar Hansen-Löves F III skriben¬
ter som Eisenstein, Bachtin och Vygotskij.
27 Erlich 1980, s 33-50; Sklovskij 1985. Sklovskij-citatet i Fjodor S Gric, "The Work of Viktor
Shklovsky. (An Analysis of Third Factory)", Sklovskij 1977a, s 91. - En diskussion om orfiska
diktarideal finns i Algulin 1977, s 8-9.
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andra system. Endast genom att ta hänsyn till de olika systemens relationer kan
till exempel litterär utveckling beskrivas.

I denna undersökning kan det vara relevant att försöka se var Henry Parlands
essäer kan placeras, under vilken metaforisk paraplyterm hans resonemang hör
hemma. Är det så att hans essäer självklart ansluter sig till Tynjanovs system¬
syn, eller kan vi kalla dem mekanistiska eller morfologiska/organiska? I ett
värderingsperspektiv skulle systemsynen säkerställa Parlands position som
semiotisk pionjär, medan något annat svar på frågan i viss mån skulle devalvera
denna status.28

*

Formalisterna intresserade sig också för den nyaste konsten, filmen. Här kunde
man, menade man förhoppningsfullt, täcka in hela historien, från det att de rör¬
liga fotografierna blev konstfullt ordnade rörliga bilder. Att man kunde vara med
från början öppnade oanade möjligheter för vetenskapen. Man kunde skapa en
konstteori utan att behöva polemisera mot århundraden av tidigare forskare. Opti¬
mismen och entusiasmen var således stor. Å ena sidan kunde filmen jämföras
med annan berättarkonst, å andra sidan framhävdes att filmen var, och skulle vara,

en egen konstform, med egna filmiska utvecklingslagar, och en egen poetik:29

Like any art cinema exists and develops on the basis of its own particular,
artificially created, conventionalised and, as it were, secondary nature, which was
formed as a result of the transformation of real life into material.

(Éjchenbaum 1982, s 21-22.)

28 I den mån vi sätter Parlands essäer i ett värderingsperspektiv (i förhållande till formalismens
utveckling) måste stor försiktighet iakttas. Det finns en risk att värdera utifrån ett senare perspek¬
tiv, t ex strukturalismens eller nykritikens, och nedvärdera för formalismen viktiga frågor. Vers¬
analys och andra lingvistiskt kopplade frågor skulle i det första fallet betonas på bekostnad av
frågor om berättande prosa, genre, litterär evolution, eller film. Se Striedter 1977, s 429-470,
(särskilt inledningen), eller Striedter 1978, 'The Russian Formalist Theory of Literary Evolution",
PTL nr 3, 1978, s 1-24 (särskilt s 1 Iff). Parland som estetisk essäist kan inte heller i första hand
värderas utifrån essäernas hemvist i viss steinerskt tecknad tradition.
29 Se Sklovskij 1966, Schriften zum Film, Frankfurt am Main 1966, passim, särskilt s 17ff och
Éjchenbaum 1973, "Literature and Cinema" [1926], Bann & Bowlt (red) 1973, s 122-127. Se
framför allt formalisternas filmantologi från 1927, Poétika kino [red Éjchenbaum], övers The
Poetics of Cinema, RPT vol 9, 1982, med bidrag av bl a Éjchenbaum 1982, "Problems of Cine-
Stylistics", s 5-31; Tynjanov 1982, "The Fundamentals of Cinema", s 32-54; Boris Kazanskij 1982,
"The Nature of Cinema", s 55-86; Sklovskij 1982, "Poetry and Prose in Cinema", s 87-89; Adrian
Piotrovskij, "Towards a Theory of Film Genres", s 90-106. - Formalistisk filmteori behandlas av
Hansen-Löve 1978, s 338-358, 507-509, och av Herbert Eagle i "Russian Formalist Film Theory:
An Introduction", i H Eagle (red) 1981, Russian Formalist Film Theory, Michigan 1981, s 1-54.
Den sovjetiska filmdiskussionen, i tidskrifter, tidningar och böcker, kan följas i den utmärkta anto¬
login The Film Factory. Russian and Soviet Cinema in Documents 1896-1939, Richard Taylor &
Ian Christie (red), London 1988. Se också Aura. Filmvetenskaplig tidskrift nr 2, 1995 (Volym I):
"Ryssland/Sovjet - Filmen i skärningspunkten". En sammanfattning av mellankrigstidens diskussion
om film och litteratur ges av Heinz-B Heller 1983, "Literatur und Film", i Neues Handbuch der
Literaturwissenschaft. Band 20. Zwischen den Weltkriegen, (red) Thomas Koebner, Wiesbaden
1983, s 161-194.
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Our basic slogan should be: no ready-made theatrical or literary theory as a basis
for the poetics of cinema! (Piotrovskij 1982, s 90.)

Filmen skulle akta sig för att bli beroende av litteratur eller teater. Från att vara
en "synkretistisk" konst, som lånat drag av litteratur, teater och bildkonst, skulle
filmen söka sin egen väg. "Differentiation and syncretisation are constant and
equally significant processes in the history of art, and they evolve relatively to
each other", menade Boris Éjchenbaum.30 Filmens förhållande till litteratur och
teater var en kamp om dominans, där filmen i samtiden hade den dominerande
rollen ("If this is a marriage, the film plays the role of the husband"). Filmen
sågs som en konst med enorm utvecklingspotential, filmen var framtidens konst,
och hade redan övertrumfat litteraturen.31 I motsats till kommunistpartiet, som
ville ha film som propagandainstrument, talade (några av) formalisterna för att
filmen som konst måste få ha en självständig utveckling. Skiljelinjerna var tyd¬
liga, men inte okomplicerade, i 1920-talets Sovjet: skulle den sovjetiska filmen
vara propaganda eller konst, dokumentär eller fiktiv, 'revolutionär' eller 'ameri¬
kansk'? Filmskaparna delades upp, Lev Kulesov respektive FEKS (Fabrika ék-
scentriceskogo aktera ["Den excentriske skådespelarens [film-]fabrik"]), ställdes
mot Dziga Vertovs Kinoki ["Film-ögon"]. (Vertov kunde i ett tal 1924 likna
berättande film vid "cine-vodka" för proletariatet.)32

Formalisterna befann sig alltså mitt i dessa diskussioner om filmens status
och riktning. Deras intresse för film var heller inte uteslutande teoretiskt. Brik,
Sklovskij och Tynjanov sysselsatte sig tidvis med att skriva filmrecensioner och
filmscenarion,33 och man hade nära kontakter med bland annat FEKS, Kulesov
och Sergej Eisenstein. De senares texter visar också likheter med formalistiska
tankegångar.34

Hade formalisternas filmteori en spännvidd motsvarande litteraturteorin? Det
kan sägas att då det delvis var samma personer som skrev om film som om
litteratur, kom teorierna - trots försäkringar om filmens och filmstudiets auto-

30 Éjchenbaum 1982, s 8.
31 Éjchenbaum 1973, citat från s 126. Se också översättarens kommentar, Thomas L Aman, "The
Formalists and Cinema: an introductory note", Bann & Bowlt (red) 1973, s 120-121.
32 Taylor & Christie 1988, passim, Vertovs [D A Kaufman] citat från s 101, 116. Christie skriver i
sin "Introduction" att västs bild av utvecklingen varit endimensionell och schablonartad. Vad gäller
de tre alternativa förhållningssätten ovan är det inte så att de tre första leden respektive de tre
andra hänger samman. Motpoler var också "konst" mot Konst, montage mot intrig, proletär mot
avantgarde, etc.
33 RPT, vol 9, 1982, s iv. Luda & Jean Schnitzer & Marcel Martin (red), Cinema in Revolution. The
Heroic Era of Soviet Film, New York 1973, s 116, 148, 167, 196, 200-201. Taylor & Christie 1988,
s 412, not 101, Appendix 3, samt om Tynjanovs arbete med FEKS, Tynjanov, "On FEKS" (1929),
s 257-259. Se också tredje delen av Sklovskijs "memoarer", Sklovskij 1977a.
34 Jämför KuleSovs texter, KuleSov 1988a och b, "The Art of Cinema" (1918), "Americanism"
(1922), Taylor & Christie 1988, s 45-46, 72-73, med t ex Tynjanov 1982. Om Eisenstein och
formalisterna, se Eagle 1981, s 29-36, eller Hansen-Löve 1978, s 352-358.
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nomi - att till stor del spegla litteraturteorin.35 Och som när det gällde littera¬
turen går det att försöka placera in Parlands artiklar om film i ett värderings- och
utvecklingsperspektiv.

35 Hansen-Löve 1978, s 338-339.
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"Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt"
Ty vi har väl alla mer eller mindre upphört att söka innehållet
för dess egen skull, vi känner redan allt detdär och endast en ny
uttrycksform kan väcka aptiten.
(Henry Parland, artikelutkast 1929)36

I essän "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" söker Henry
Parland, enligt titeln, ge en karakteristik av den finlandssvenska modernistiska
dikten med hjälp av den ryska formalismens doktrin och begreppsapparat. Essän
är samtidigt en kritik av den samtida litteraturkritikens metoder, med vaga slagord
och en ensidig betoning på "den modernistiska diktens (ofta ganska tvivelaktiga)
idé- och tankeinnehåll", och därför utan förståelse för den modernistiska diktens
rimlöshet, fria vers och avancerade bildspråk.

Inledningsvis konstaterar Parland att kritiken misslyckats karakterisera
modernistisk dikt och pekar på tre orsaker: ett begränsat urval av uttryck "för att
definiera den modernistiska diktens form- och uttrycksegendomligheter", en skev
och "ensidig inställning till problemet innehåll och form", samt "den litterära
fördomen" att den konstnärliga formen inte kan "underkastas analys", är "irration¬
ell" och "uteslutande betingad av innehållet och diktarens intuitiva skapande".
Här efterlyser Parland en mer precis terminologi. Utan denna kan ingen inblick i
den "modernistiska diktens egentliga natur" ges. Kritiken famlar i mörker.

-Emellertid behöver man inte söka sig längre än till våra dagars icke-officiella
sovjetryska litteraturkritik för att få en utväg ur ovannämnda begreppsoreda och
svamlighet anvisad. Den s.k. formalistiska skolan med Viktor Schklovskij och
V. Schirmunskij i spetsen har mycket enkelt löst frågan genom införandet av en
ny terminologi och åsidosättandet av den konstnärliga formens irrationalitet och
oantastbarhet.

Den formalistiska skolan underkastar diktens formegenskaper en lika metod¬
isk undersökning som filologin underkastar språket. Den förfar härvid strängt
vetenskapligt, d.v.s. behandlar sådana begrepp som stämning, intuition etc som
mindre väsentliga och fördjupar sig huvudsakligen i analys av stilen och
kompositionen. Den opererar inte heller längre med uttrycken innehåll och form.
Den anser att det, som vi förstår med dessa ord hos dikten oupplösligt förenats till
ett helt och söker sig därför tillbaka till det poetiska skapandets process. Inom
denna skiljer formalismen mycket strängt mellan två elementära beståndsdelar:
materialet, d.v.s. det som dikten är uppbyggd av, och sättet varpå detta material
förarbetas till poesi.

Materialet, det är föreställningarna, de poetiska bilderna, tankarna, uttryckta
genom ord, jämte dessas expressiva och fonetiska egenskaper, som en dikt
mekaniskt sett består av. Sättet varpå materialet kombineras och klassificeras
uttrycker dess konstnärliga form, och det är här nyckeln till den modernistiska
diktens egentliga natur står att söka. (H Parland 1970, s 157-158.)37

36 "Två motsatser - den ryska och den amerikanska filmen", H Parland 1970, s 93.
37 Citat från essän ges från originalmanuskriptet, 6 maskinskrivna ark (även en karbonkopia har
bevarats), HPA, med sidhänvisningar till den i H Parland 1970 tryckta texten. Citat från Parlands
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Formalisterna löser problemet form-innehåll genom att inkludera det som kallats
innehåll i materialet. Märk att material kan innebära allt som kan uttryckas i ord,
dvs även idéer, tankar och föreställningar. Parland betonar också att formalister¬
nas syn att allt är form leder till att de "söker sig [...] tillbaka till det poetiska
skapandets process".38

Fortsättningen av essän formar sig till ett nära referat av Sklovskijs teori om
ostranenie (främmandegöring),39 som den presenteras i exempelvis "Iskusstvo,
kak priem" ["Konsten som grepp"] från 1917.40 Människans seende blir av¬
trubbat av vanor, automatiserat, vi noterar omedvetet att allt är som det brukar.

övriga artiklar ges från originalmanus (om de är postuma), annars från första tryckta versionen;
sidhänvisningar till H Parland 1970.
38 Sklovskij säger något liknande: "konsten är ett medel att uppleva företeelsernas tillblivelse" (se
brödtextens blockcitat nedan). Framför allt Sklovskij såg just konstens produktion (hantverket) som
viktig, förståelse låg i att förklara hur verken var gjorda. Steiner 1984, s 63-65. - Sklovskij skrev
också en praktisk handbok för författare, Technika pisatel'skogo remesla [ungefär "Det litterära
yrkets teknik"], 1927, med många nytryck, 1928, 1929, 1930, (ibland tryckt i samma volym som O
teorii prozy). Se Richard Sheldon 1977a, Viktor Shklovsky. An International Bibliography of Works
by and about him, Ann Arbor 1977.

Det svenska ordet är en inarbetad, men kanske inte helt lyckad, översättning av Sklovskijs ryska
neologism ostranenie. I engelskan har ordet översatts med ett antal olika ord eller ordsamman¬
sättningar: bestrangement, Erlich 1975; defamiliarization, Lemon & Reis (red) 1965; making
strange, RPT nr 4, 1977; making it strange, Sklovskij 1991, s xix; estrange, Eagle 1981. Över¬
sättaren av Sklovskijs O teorii prozy, Benjamin Sher, diskuterar i sin inledning olika översättningar
och argumenterar för att den ryska neologismen borde motsvaras av en engelsk nybildning. Sher
myntar begreppet enstrange, som skall fungera så som Sklovskijs ostranenie. Ett ord som fångar
processen att göra något komplicerat för att ta det ur den vanliga stereotypa föreställningen om
fenomenet, samtidigt med ett positivt laddat, aktivt, förled (en-) och samtidigt uppseendeväckande
genom att vara en nybildning, se Sklovskij 1991, s xviii-xix. I linje med Shers resonemang skulle
man kunna påstå att det svenska främmandegöra-främmandegöring är negativt laddat, ett vanligt
sammansatt ord utan neologismens överraskningseffekt, samt begränsat genom att det täcker en¬
dast första hälften av den process det beskriver (att göra något främmande - för att vi skall se det
på nytt). Främmandegöring är en väl inarbetad och tydlig term, en krystad neologism skulle
eventuellt förvirra begreppen. För att undslippa problemet med en korrekt svensk översättning och
undvika en sammanblandning med Brechts ideologiska, distanserande Verfremdung, och då inte
Parland använder det ordet, använder jag i fortsättningen ofta den ryska termen ostranenie. Par¬
land skriver "nyhetsvärde", "den formalistiska principen" eller förklarar innebörden. (Ordet
ostranenie kan möjligtvis uttydas ur en svårtydd anteckning, rött block november-december 1929,
HPA.) - Se också Hansen-Löve 1978, passim, som tecknar formalismen utifrån "der Prinzip der
Verfremdung". Se s 360-361, not 572, om Brechts Verfremdung .-Om ostranenie och kopplingarna
mellan futurism och formalism, se Herbert Eagle, "Afterword: Cubo-Futurism and Russian
Formalism", Russian Futurism through Its Manifestoes, 1912-1928, Anna Lawton (red), Ithaca-
London 1988, s 281-304. - Ostranenie är ett typiskt modernistiskt begrepp, originalitetsestetiken
görs till utvecklingens motor, men resonemanget kan också göras till ett realismens hjälpmedel. Se
till exempel Sklovskij 1974c, Mayakovsky and His Circle, London 1974, s 116-119.
40 I svensk översättning i Aspelin & Lundberg (red) 1971, s 45-63, eller Entzenberg & Hansson
(red) 1993a, s 15-32. Ordet grepp kan nyanseras. Den rysktalande Oscar Parland har i samtal (nov
1993) betonat den konkreta och hantverksmässiga klangen i ryskans priem. Mer handgrepp än
konstgrepp, således. I engelskt språkbruk "device" (uppfinning, påhitt, anordning, apparat), så hos
Erlich 1980, "Art as Device" i senare översättningar, t ex i Sklovskij 1991. Första engelska
översättningen ger dock titeln "Art as Technique", Lemon & Reis 1965. Jämför franska procédé,
tyska Verfahren. Jag citerar den svenska översättningen från 1971. (Notera att den engelska över¬
sättningen från 1991 ofta är mer uttrycksfull än den svenska.)
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"Så går hela livet förlorat och förvandlas till intet. Automatiseringen förtär före¬
mål, möbler, hustru och skräck för kriget", skriver Sklovskij 41 Konstens uppgift
är att återge människan hennes sensibilitet genom att försvåra perceptionsproces-
sen. Gamla former slits ut och måste ersättas av nya.

Men det är just för att återställa förnimmelsen av livet, för att känna tingen,
för att visa att stenen är av sten, som det finns detta som kallas konst. Konstens
uppgift är att förmedla en förnimmelse av föremålet, som vision, och inte som
igenkännande; konstens tillvägagångssätt, dess grepp (priémy), är 'främmande -

göringen' (priém ostranenija) av föremålet och 'den medvetet försvårade formen'
(priem zatrudnénnoj formy). vilka båda syftar till att stegra varseblivningens
svårighet och varaktighet. Ty i konsten är varseblivningsprocessen ett självända¬
mål och måste förlängas; konsten är ett medel att uppleva företeelsernas tillbliv¬
else, vad som redan blivit till har ingen betydelse i konsten.
(Sklovskij 1971a, s51.)42

Parland uttrycker det på följande sätt. Lägg märke till hur ostranenie förklaras,
utan att någon svensk term skapas.

- Vi lever i det vardagliga livet strängt avskilda från den övriga världen. Vi ser
tingen omkring oss, men vi känner intet samband med dem; de äro oss likgiltiga.
Vi har till den grad blivit vana att se dem på deras vanliga platser att vi inte lägger
märke till dem.

Diktens uppgift är att åter bringa oss i en levande kontakt med vår omgivning.
För att kunna göra det måste den rycka tingen ur deras alldagliga sammanhang och
ställa dem i en ny, iögonenfallande belysning. Den känsla av nyhet och omedel¬
barhet, som vi härmed erfara, framkallar i vårt medvetande en reaktion, d.v.s. en

poetisk upplevelse. (158-159)

Hittills en tydlig överensstämmelse mellan Parland och den formalistiska synen.
Redan i nästa stycke ställs dock allt på huvudet. Parland skriver att det är "den
poetiska bilden" som åstadkommer ostranenie, implicit endast den poetiska bild¬
en. Jämför detta med Sklovskijs argumentering i "Iskusstvo, kak priem", som i
mångt och mycket är ett angrepp på föreställningen om den poetiska bildens
överhöghet, att metaforen är det medium som för oss närmare en transcendental
värld.

Den poetiska bilden är ett av medlen att skapa största möjliga intryck. Som medel
är den, vad gäller funktionen, likvärdig med parallellismen (såväl den vanliga som
den negerade), likvärdig med liknelsen, upprepningen, symmetrin, hyperbolen,
likvärdig överhuvudtaget med allt det som brukar benämnas figurer, likvärdig med
alla dessa medel som används för att stegra förnimmelsen av en företeelse (i ett
litterärt verk kan också orden och tom. ljuden vara sådana företeelser).
(Sklovskij 1971a, s 48, mina kurs.)

41 Sklovskij 1971a, s 51. Jämför Sklovskij 1991, s 5: "And so, held accountable for nothing, life
fades into nothingness. Automatization eats away at things, at clothes, at furniture, at our wives,
and at our fear of war."
42 Jämför Sklovskij 1991, s 6.
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Sklovskijs artikel är riktad mot Potebnjas tes, och framför allt hans efterföljares
(symbolister med flera) användning av denna, tanken att konst är tänkande i
bilder: "Utan bild finns det ingen konst, i synnerhet ingen poesi".43 Det är mot
bakgrund av detta Sklovskijs ord ovan skall ses, att bilden är ett av många lik¬
värdiga grepp. Om Parland läst "Iskusstvo, kak priem" - vilket inte är självklart,
ostranenie förklaras av Sklovskij på flera olika ställen i ungefär samma ordalag -

kan han så totalt ha missuppfattat poängen? Vänder han sig mot Sklovskijs och
andra formalisters syn på den poetiska bilden som ett av andra grepp eller för¬
enklar han resonemanget med tanke på mottagarna?

Här finns flera möjligheter. Antag att Parland har läst "Iskusstvo, kak priem",
men fäst sig vid vissa av Sklovskijs många slående formuleringar och låtit andra,
som de i blockcitatet ovan, komma i skuggan. Det finns i själva verket en hel
del tvetydiga formuleringar i Sklovskijs text. "Personligen anser jag att främ-
mandegöring är för handen så gott som överallt där det finns en bild."44 Om man
vänder på det kommer Parland nära; överallt där en bild finns är det fråga om
ostranenie. Fortsättningen av Sklovskijs resonemang har också bilden i centrum
(det var ju där polemiken mot Potebnja startade):

Sålunda kan skillnaden mellan vår och Potebnjas ståndpunkt formuleras så
här: bilden är inte ett stående predikat till variabla subjekt. Bildens uppgift är inte
att bringa dess innebörd närmare vår förståelse, utan att skapa en särskild varse¬
blivning av föremålet så att det blir "sett" och inte bara "igenkänt".
(Sklovskij 1971a, s 57.)

Läses utdraget på detta vis tycks bildens roll vara den av Parland föreskrivna. Om
vi ser närmare på vad Parland skriver finner vi en nära överensstämmelse mellan
hans text och Sklovskijs, dock med den grundläggande skillnaden i synen på
bildens status. Först Parland; sedan Sklovskij:

Den poetiska bilden utför detta värv. Den tar ett begrepp och flyttar det med
tillhjälp av ordet över till en ny plats i sammanhangen: den ger åt det sitt eget
namn. Denna nya benämning tillför begreppet associationer vilka tidigare icke
förefunnits hos det. Vi ser det från en ny, oväntad sida.

"Vi måste vända på begreppet som på en vedklabb i ugnen". (Schklovskij)
Den poetiska bilden visar oss en företeelse i ett nytt sammanhang och inför

den därigenom omedelbart i vår föreställningskrets. (159)

43 Citat från Sklovskij 1971a, s 45. Kritik mot Sklovskijs sätt att läsa Potebnja har framförts av bl a
Erlich 1980, s 23ff, till och med tvivel på att han över huvud taget läst honom. Detta skall och kan
inte avgöras i denna kontext. - Jämför O Parland 1991, s 24, som skriver att H Parland återger
"Sjklovskijs och Zjirmunskijs teori om den poetiska bilden".
44 Sklovskij 1971a, s 57.
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Parallellismens mål, liksom överhuvudtaget det bildligas mål, är att lyfta ut
företeelsen ur dess normala varseblivning in i en sfär av ny varseblivning; det rör
sig sålunda om en speciell semantisk modifiering. (Sklovskij 1971a, s 60-61.)45

Om vi nöjer oss med att anta att Parland följer Sklovskijs essä i spåren får vi
problem med att förklara skillnaderna mellan dem. Kanske skall vi söka andra
texter som kan ha varit de ledande och hjälpande? Parland nämner Sklovskij och
Zirmunskij och citerar vid ett tillfälle den förstnämnde: '"Vi måste vända på be¬
greppet som på en vedklabb i ugnen'." Detta yttrande kommer mycket riktigt
från Sklovskij, men inte från "Iskusstvo, kak priem". Jag har funnit det på tre
ställen i Sklovskijs översatta ceuvre, till att börja med i den tredje uppsatsen
(eller kapitlet) i samlingsverket O teorii prozy [Om prosans teori] (1925, andra
utökade uppl 1929), där också "Iskusstvo, kak priem" ingår som första kapitel.
Uppsatsen heter "Stroenie rasskaza i romana" ["Berättelsens och romanens struk¬
tur"] och publicerades ursprungligen 1920. Frågeställningarna i uppsatsen rör sig
som titeln antyder om berättandets struktur, hur en intrig skapas, vilka grepp
som behövs för att göra en konstnärlig artefakt av en rad händelser, osv. Sklov¬
skij går igenom konstnärliga grepp och när han går närmare in på parallellism
som grepp i novellen kommer den av Parland citerade meningen:

In order to transform an object into a fact of art, it is necessary first to with¬
draw it from the domain of life. To do this, we must first and foremost "shake up
the object," as Ivan the Terrible sorted out his hengmen. We must extricate a thing
from the cluster of associations in which it is bound. It is necessary to turn over
the object as one would turn a log over the fire. (Sklovskij 1991, s 61.)

För att skapa konst måste tinget (materialet) lyftas ut ur sin gamla kontext, ut ur
verkligheten, skakas om, vändas, för att kunna placeras i en sfär av nya
associationer, skapa ny varseblivning. Sklovskij fortsätter med ett exempel ur
Tjechovs anteckningsböcker och säger sedan att en konstnär alltid uppviglar
tingen till revolution ["incites insurrection among things" (62)], något som
borde appellera till poeten Parland, som tidigare skrivit om "Sakernas uppror".46
Vidare ger Sklovskij raderna "Les jambes en 1' air, comme une femme lubrique" i
Baudelaires dikt "Une charogne"47 som exempel på ostranenie. En för läsaren
ovan och anstötlig bild som har en av poeten eftersträvad nyhetsverkan. Ett
konstverk har blivit till.

In this way he [the poet; Baudelaire] brings about a semantic shift. He wrests the
concept from the semantic cluster in which it is embedded and reassigns it with the

45 Jämför Sklovskij 1991, s 12: "The purpose of parallelism is the same as that of imagery in
general, that is, the transfer of an object from its customary sphere of perception to a new one; we
are dealing here with a distinct semantic change."
46 Günther 1989a, s 180-181, kopplar samman Sklovskijs ord om 'sakernas uppror' med Majakov-
skijs tragedi Vladimir Majakovskij.
47 Baudelaire, Les Fleurs du mal, Stockholm 1944, s 52. - "Med lyfta ben som en kvinna i brunst", i
Ingvar Björkesons tolkning, "Kadavret", Ondskans blommor, Stockholm 1989, s 51.
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help of the word (figure of speech) to another semantic cluster. We, the readers,
sense the presence of something new, the presence of an object in a new cluster.
The new word envelops the object, as new clothes envelop a man. [—] This is one
of the ways in which an object can be transformed into something sensuous, of
something capable of becoming an artifact. (Sklovskij 1991, s 62.)

För att återvända till Parlands essä; här finns en överensstämmelse som inte går
att bortse från: "Den [poetiska bilden] tar ett begrepp och flyttar det med tillhjälp
av ordet över till en ny plats i sammanhangen: den ger åt det sitt eget namn.
Denna nya benämning tillför begreppet associationer vilka tidigare icke före¬
funnits hos det. Vi ser det från en ny, oväntad sida." För att parafrasera (både
Parland och Sklovskij): Att ta ett begrepp och med hjälp av ordet (figuren,
tropen) föra det till ett nytt sammanhang, som ger nya associationer. Vi läsare
ser det därigenom som på nytt.

Det tycks alltså som om vi kan följa tidigare framställningar och säga att O
teorii prozy, åtminstone kapitel ett och tre, varit en av Parlands källor för resone¬

manget.48 Men i stället för att slå oss till ro med detta bör vi se också på de
andra två texterna av Sklovskij där "Vi måste vända på begreppet som på en
vedklabb i ugnen" förekommer.

I essäsamlingen Chod konja [Springarens drag], 1923, finner vi "Paralleli u

Tolstogo" [Paralleller hos Tolstoj].49 Essän behandlar hur Tolstoj använder
paralleller på många olika nivåer i sina texter, och inriktar sig alltså inte på
bilden, utan på greppet parallell, som grundläggande i all konst, med Tolstoj
som exempel. Av sammanhanget framgår att det knappast är denna text av

Sklovskij som, trots bruket av vedklabb-metaforen, varit Parlands inspirations¬
källa.

I de inledande kapitlen till Literatura i kinematograf [Litteratur och film],
1923, argumenterar Sklovskij i välbekanta banor om vad som bör kallas form
och vad som bör kallas material i konst. Han rör sig från musik, över måleri, till
litteratur. Automatisering och ostranenie introduceras på ett sätt liknande det i
"Iskusstvo, kak priem": "We live in a poor and enclosed world. We no more feel
the world in which we live than we feel the clothes we wear."50 Ett Tolstoj-citat

48 S Malmberg 1985, s 60, 62, 67, 69. O Parland 1991, s 51, samt i diskussioner med mig hösten
1994. Också Zilliacus 1991, s 110, jämför Parlands essä med just "Iskusstvo, kak priem".
49 "Parallels in Tolstoy", Erlich (red) 1975, s 81-85. Översättningen är något förkortad (utan
markeringar), p g a att vissa av Sklovskijs exempel, enligt Erlich, var oöversättbara. Ursprungligen
i Chod konja, Moskva-Berlin 1923. Titeln är en schackmetafor både för hur Sklovskij ser på
konstens väg, den tar aldrig den raka vägen mellan två punkter, och hans syn på litterär succession,
att inspiration inte går från fäder till söner, utan från morbröder till brorsöner (för att använda en
annan av Sklovskijs metaforer). Jämför R J Sherwood 1976, "Early Formalist Theories in a Modern
Context", Essays in Poetics nr 1, 1976, s 30, not 22: "The title (Knight's Move) represents the pre¬
determined conventionality of art." Erlich 1980, s 190-191.
50 Sklovskij 1923, Literatura i kinematograf, Berlin 1923. Boken är på 59 sidor och har blivit
översatt kapitelvis: De inledande fem kapitlen med rubriken "Form and Material in Art" (efter
bokens första kapitel), Sklovskij 1962, Dissonant Voices in Soviet Literature, (red) Patricia Blake
and Max Hayward, New York 1962, s 20-28, citatet ovan från s 25. En fullständig översättning av
de sex första kapitlen med rubriken "Literatur und Kinematograph", Sklovskij 1974a, Fläker &
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upprepas liksom orden om bildens roll, men - och detta är ett mycket viktigt
men - i den här kontexten talas endast om bilden, inte om att bilden är ett av

sätten att skapa konstnärlig form eller att bilden inte är exklusiv eller styrande.
En viss modifiering görs ("This is one of the ways [...]"), men i förbigående och
utan tyngd. Kapitlen kan ses som en omarbetning och sammanlänkning av de två
tidigare nämnda Sklovskij-artiklarna (samlade i O teorii prozy).

The purpose of the image is to call an object by a new name. To do this, to make
the object an artistic fact, it must be abstracted from among the facts of life.

To do this, we must first of all "shake up" things. [...] We must rip things from
their ordinary sequence of associations. Things must be turned over like logs in a
fire. [...]

The poet removes the labels of things. [...] Things rebel, casting off their old
names and taking on a new aspect together with their new names. The poet brings
about a semantic dislocation, he snatches the concept out of the sequence in which
it is usually found and transfers it with the aid of the word (trope) to another
meaning-sequence. And now we have a sense of novelty at finding the object in a
fresh sequence.

This is one of the ways of making things tangible. In the image we have the
object, the recollections of its former name, its new name, and the associations
connected with the new name.

(Sklovskij 1962, s 26, uteslutningar av översättarna.)51

Uteslutningarna gör Sklovskijs text än mer lik Parlands och min hypotes är att
Parland läst Literatura i kinematograf och inte O teorii prozy. Argumenten för
detta är flera:

Det som tycks ha fört Parland till formalismen var, förutom litteraturintresset,
ett intresse för film,52 och den formalistiska litteraturen om film var inte alltför
omfattande. Två böcker kan nämnas, Sklovskijs tidiga Literatura i kinematograf
och formalist-antologin Poétika kino [Filmens poetik] från 1927.1 filmessäerna
följer Parland stundtals Sklovskijs Literatura i kinematograf, vilket jag kommer
att visa nedan, också hans arbetsanteckningar vittnar om att han läst denna bok.53

Zmegaö (red) 1974, s 22-41. Det sjunde kapitlet, "Das Sujet im Kinematographen", återfinns i
urvalsvolymen Schriften zum Film, Sklovskij 1966, s 17-25. Två av de tre avslutande kapitlen finns
i Taylor & Christie (red) 1988, s 98-99, med rubriken "Literature and Cinema (Extracts)"
[=Sklovskij 1988a], Det sista kapitlet, "Zakljucenie", slutorden, (liksom det sjätte kapitlet, "Kine¬
matograf') har jag låtit Ph D Veronica Shenshin översätta.
51 Det översättarna har uteslutit ur Sklovskijs text är exempel och citat, jämför den fullständiga
översättningen i Sklovskij 1974a (eller motsvarande diskussioner i O teorii prozy).
52 Se avsnittet "Filmartiklar i Hufvudstadsbladet" nedan. Se även O Parlands kommentarer i H
Parland 1970, s 222; O Parland 1991, s 40, samt brev, HPA.
53 Jämför Sklovskij-citaten ovan med följande referat i Parlands röda block (HPA), juli 1929: "Vi
lever utan att känna sammanhang med den övriga världen. De poetiska bilderna återställa just detta
sammanhang. De ger oss en ny omedelbar känsla av vår omgivning./ 'Man måste vända på saken,
som på en vedklabb i ugnen.' (Schk.)/ Det poetiska skapandet: diktaren flyttar begreppet med
tillhjälp av ordet [in] i ett nytt begreppssammanhang." Citerat också i H Parland 1970, s 222.
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I Literatura i kinematograf använder också Sklovskij ett begrepp jag inte mött
ofta hos honom, men som brukas i Parlands essä: instrumentering.54

Den stora skillnaden mellan Sklovskijs och Parlands framställningar är synen
på "den poetiska bilden". Om Parlands källa är Literatura i kinematograf kan en

förklaring ges: För Parland syns ingen motsättning, hans läsning av Sklovskij
utmynnar i en bekräftelse av den tidigare uppfattningen att "den poetiska bilden"
har en central roll i den finlandssvenska modernistiska dikten - vilket som vi sett

också var Rabbe Enckells mening.55 Detta kombinerar så Parland med de nya
teoretiska resonemangen om material-form (eller konstruktion), automatisering-
ostranenie. En bilds syfte anges dock inte längre att vara "reproducerandet av en

själsrörelse",56 utan att ge en "känsla av nyhet och omedelbarhet". I ett aldrig
publicerat parti av essän - som ger svaret på frågan om var "den modernistiska
diktens egentliga natur står att söka" - blir denna kombination, den poetiska
bilden som ostranenie, än tydligare:

- Granskar vi en finlandssvensk modernistisk dikt med hänsyn till dess mate¬
rial märker vi att det i nio fall av tio utgöres av den poetiska bilden. Detta är ingen
tillfällighet. Den poetiska bilden ligger som grund för hela vår moderna diktning.

Den poetiska bildens ändamål är att visa en företeelse eller en sak i en ny be¬
lysning.57

Att Parland så snabbt och självklart anammar tankegångarna hos Sklovskij kan
sannolikt också förklaras av att han själv sökt ett sätt att skriva om modernistisk
dikt, från ankomsten till Kaunas (men också redan under skoltiden, som vi sett),
och att han inspirerats av Majakovskij och andra futurister, dvs diktare som i sin
tur stått formalisterna nära. (Parlands dikt kan dock knappast förklaras endast med
hänvisning till Majakovskij, som jag försökt visa i diskussionen kring "Saker¬
nas uppror" ovan.) Parland hade redan i Helsingfors slagit in på formens linje.
Clas Zilliacus har framhållit att Parland i den ryska formalismen fann "ett
analytiskt instrumentarium och en oromantisk objektivism som svarade mot vad
han själv hade famlat efter. Här stötte han också på de teoretiska motiveringarna
för poetiska grepp han själv länge arbetat med."58 Att "vända på begreppet som
på en vedklabb i ugnen" är vad Parland redan gjort i sina dikter - oavsett syftet,
att översätta själen, att föra "mot djupare sammanhang" eller ostranenie - exemp-

54 Sklovskij 1974a, s 28, 33, samt i V Shenshins översättning av samma kapitel. På s 22 (i samband
med musik) använder Sklovskij också "klangfärg" - liksom Parland.
55 Se "Quosego. Finlandssvenska modernister" i kaptel I.
56 Citat från en skoluppsats från klass IX (1926-27) om "Edith Södergrans diktning", uppsatshäfte,
HPA. Jämför R Enckell 1926.
57 Det citerade stycket hör hemma mellan "[...] det är här nyckeln till den modernistiska diktens
egentliga natur står att söka" och Vi lever i det vardagliga livet strängt avskilda från den övriga
världen [...]", s 158. Anledningen till att det varken publicerats i H Parland 1932 eller 1970 är
troligtvis att det är struket av Parland. Vad utgivarna inte sett är dock att strykningen återkallats,
med den (även för Parland) sedvanliga markeringen, och kommentaren "(icke överstr.!)" med
bläck i kanten. I karbonkopian är partiet inte struket.
58 Zilliacus 1989, s 174-175.
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lifierat med dikter och "Sakernas uppror".59 Det skulle också kunna formuleras så
att Parland - korrekt - uppfattar futurism och (tidig) formalism som två sidor av
samma mynt. Futuristerna har bidragit till hans sätt att dikta, formalisterna ger
ett sätt att analysera dikt, futuristisk som modernistisk. Det är knappast en

slump att han stryker för tre strofer i en Majakovskij-översättning i Der Quer¬
schnitts andra häfte 1929, och i kanten skriver "Bra!", oavsett när han gör det.
Här är den tredje av de förstrukna stroferna:

Wir suchen den enormen

Sinn in dem Reimeschwall -

"Gebet uns neue Formen!"
Brüllen die Dinge all.
("Dekret N 2 an die Armee der Künstler", övers J Pary.)60

'"Ge oss nya former!' vrålar alla ting." I frasen möts Majakovskij, Sklovskij och
Parland.

I "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" fortsätter Parland, efter
att ha förklarat material och form, automatisering och ostranenie i linje med
Sklovskij, samt den poetiska bildens roll delvis i konflikt med denne, att
diskutera skillnader mellan modernistisk dikt och "gammal" dikt. Han skriver, att
"den gamla dikten"

vinnlade sig mera om realistisk åskådlighet än om nyhetsverkan och lydde dess¬
utom ännu vissa begränsande estetiska lagar: åskådligheten fick i ingen händelse
leda till estetiskt otillåtna associationer och föreställningar. (159)

Den icke-modernistiska dikten ges en i första hand mimetisk funktion, att avbilda
det redan sedda, utan att gå över gränsen för det estetiskt tillåtna (eller tilltalan¬
de?). Ostranenie, nyhetsverkan är den modernistiska diktens mål. Här kommer
Parland in på "den modernistiska diktens komposition", som sägs sträva mot
samma mål, "att visa de fördolda sidorna hos tingen", genom att den kontrasterar
"bilder och begrepp med vitt skild betydelse, och förenar dem sinsemellan medels
associationer", som dock måste ha "en viss tematisk enhetlighet". Trots denna

59 Espmark 1994, s 219, framhåller hur väl Sklovskij-citatet överensstämmer med "Parlands metod
att ge abstraktionen en ny förbluffande påtaglighet". - Se också Zilliacus 1991, som framhåller att
samtidigt som "Sakernas uppror[s]" karaktär av manifest kraftigt överdrivits, finns en förbindelse
mellan denna text och "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt". I "Sakernas uppror"
beskrevs hur människan var blind för tingens liv, i essän hur vår perception av tingen automati¬
serats. Här finns dock en viktig skillnad: "Texten ["Sakemas uppror"] handlar om varseblivning,
formalismuppsatsen om hur ord manipuleras för att tjäna varseblivningen." (108) - Se också
Blazas 1930: "Idealrealisation är ett försök att se på allt med nya ögon och en offentlig protest mot
de inrotade litteraturtraditionerna." Övers Égle Guobyté.
60 Der Querschnitt (IX. Jahrgang, Heft 2, Berlin), februari 1929, det förstrukna tidskriftsnumret i
HPA. - Ursprungligen publicerad i tidskriften Ve sc' [Saken] nr 1, 1922. På ryska och i svensk
prosaöversättning i Modern utländsk lyrik från Baudelaire till Biermann. Originaltexter. Prosaöver¬
sättningar. Kommentarer, (red) Sverker Göransson & Börje Räftegård, Stockholm 1985, s 286-289:
"Medan vi låter tiden gå till ingen nytta och käbblar i vårt sökande efter en förborgad mening, så
går över tingen ett klagorop: 'Ge oss nya former!'" (289)
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påbjudna enhetlighet har den modernistiske poetens frihet ökat jämfört med äldre
diktares. I beskrivningen av komposition kommer Parland nära en diskussion om

parallellism som medel för en dikts enhet. Här antyds också olika grepps gemen¬
samma mål, kompositionen "förfäktar samma tendens som den poetiska bilden",
men den poetiska bilden tycks tillmätas högst värde. Kompositionen fungerar på
ungefär samma sätt som denna. (159)61 När Parland gör ostranenie till främst den
modernistiska diktens kännetecken, förstör han en av formalisternas poänger.
Ostranenie-SLUtomatisermg är den lag som driver utvecklingen framåt, gamla
grepp automatiseras, och för att konstverket skall percipieras krävs motstånd,
komplicerad form, ostranenie. De grepp som fungerade igår slits ut och måste
ersättas av nya. Också gårdagens dikt hade sin ostranenie.

I essän följer sedan en analys av fyra rader av en dikt av Elmer Diktonius.
Analysen utmynnar i att Parland formulerar en lag för "den modernistiska diktens
komposition". Den begreppsapparat som begagnas vid analysen är den följande:
poetisk bild, poetiskt värde (=framkallar reaktion hos läsaren), grundton, klang¬
färg, association, och instrumentering.

Först sitter de alla
som ruvande olycksfåglar.
En ensam fagott kraxar:
kråka med näsblod.

("Orkester", strof II, Stenkol, Helsingfors 1927, s 10.)

Parland lyfter fram diktens tre poetiska bilder, rad 1 och 2, 3 respektive 4, och
visar att bilderna fungerar som ostranenie, vilket i sammanhanget innebär att de
har poetiskt värde. "Till sitt logiska innehåll är de vitt skilda från varandra, vilket
emellertid inte på något sätt verkar störande vid läsningen", fortsätter Parland.
Dessa tre bilder hålls samman genom att associationerna skapar en enhetlig
"grundton": alla - olycksfåglar - kraxar - kråka. Men en modernistisk dikt
skapas inte av enhetlighet, för att skapa "nyhetsintryck" (ostranenie) krävs också
det oväntade och kontraster. Så här beskrivs kontrasten mellan bilden i den tredje
raden och bilden i diktens första två rader:

Den följande bilden: "en ensam fagott kraxar" anknyter sig till den föregående
medels associationerna: olycksfågel - kraxar. Till klangfärgen bryter den emeller¬
tid skarpt mot den första radens logiska innehåll: musikanterna, som vänta på ett
tecken från dirigenten. Härigenom uppnås samma kontrastverkan och nyhets¬
intryck som hos varje enskild poetisk bild för sig.

Likaså äro de två sista raderna sammankopplade på associativ väg: kraxar -

kråka. Yttermera blir de förbundna genom ordet näsblod, som hänför sig till fagot-

61 I Parlands referat av Sklovskij i det röda blocket, HPA, behandlas parallellism i berättande
skönlitteratur: "Inom den berättande skönlitteraturen skapas detta intryck av nyhet och ny belys¬
ning i allmänhet sålunda [av] att ett ord, ett begrepp, genom hela verket upprepas och sättes i
förbindelse med dessa vitt skilda delar, varigenom samma verkan uppnås. (Parallellism.)" Citerat i
H Parland 1970, s 222-223. Det som beskrivs är en sorts ledmotivsteknik. Se Hansen-Löve 1978,
s 525,not 770.
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tens klangfärg, och tillsammans med diktens instrumentering ger upphov åt gan¬
ska odefinierbara associationer, vilka här finner sitt överraskande uttryck. (161)

Att Parland valt just denna dikt gör att vissa ord nödvändigt får en dubbelt
beskrivande karaktär, dels beskriver de i musikaliska termer orkestern, dels
beskriver de dikten om orkestern. Vi kan här bortse från det rent musikaliska
beskrivandet. Exakt vad Parland menar med "diktens instrumentering" står inte
helt klart, det skulle eventuellt kunna förklaras som det sätt som en dikts
material organiseras. Längre fram i essän skriver han att "diktens instrumente¬
ring" berör både diktens "visuella och fonetiska" sida, och att den hjälper till att
styra läsarens associationer.62 Att det rör sig om fonetik (här väl närmast olika
former av rim) är tydligt, men instrumenteringen borde också innefatta syntax,
semantik, ords (fonetiska respektive semantiska) "klangfärg" etc, för att styra de
av Parland beskrivna associationerna. Diktens visuella sida består i "den poetiska
bildens utpräglat visuella (icke fonetiska) karaktär" (163), men kanske också i
diktens grafiska uppställning på sidan.63

Sklovskij använder i Literatura i kinematograf begreppet instrumentering dels
i sammansättningen versinstrumentering (versens uppbyggnad), dels i en
diskussion om ett, enligt honom, inte tidigare beskrivet främmandegörande
(ostranenie) grepp i modern konstnärlig prosa, den regelbundet återkommande
bilden ("the 'recurrent image'"). Greppet består i att ett ord, exotiskt eller "instru-
menterat" genom repetition, fungerar som jämförelsepunkt för det mesta i
verket64 Instrumentering (eller orkestrering) i prosa är för Sklovskij i detta fall
repetition av ett ord eller en bild. Motsvarande användning i poesi torde vara
repetition på en annan nivå, av ljud, syntax, strofer, versmått, eller just bilder
eller ord 65 Parlands användning av begreppet är bredare och inkluderar bland
annat diktens bildstruktur. Jurij Tynjanov diskuterar instrumentering i Problema
stichotvornogo jazyka [Det poetiska språkets problem], 1924:

62 Holmqvist 1951b, s 170, menar att det Parland kallade instrumentering är det samma som
"tonfallet". Frågan är om Parland i essän endast låter ett vagt "ovetenskapligt" uttryck ersättas av
ett annat (vagt) uttryck. Instrumentering står snarare för något formellt-lingvistiskt. - Michail
Bachtin kritiserar begreppet i "Innehållets, materialets och formens problem i det litterära konst¬
verket" (1924, tryckt 1975), Bachtin 1991, Det dialogiska ordet, Gråbo 1991, s 198-251: "Termen
'instrumentering' för att beteckna ordnandet av ljudmaterialets kvalitativa sida i poesin måste
betecknas som utomordentligt olycklig; det är egentligen inte den akustiska sidan av ordet som
ordnas, utan den artikulatoriska, motoriska sidan; även om denna artikulatoriska ordning avspeglas
i ordsammansättningen och i den grafiska sammansättningen." (248)
63 Se Parlands behandling av "ordschatteringarnas utpräglat visuella orientering" i den modernist¬
iska dikten i artikeln "Filmens inverkan på våra dagars litteratur", H Parland 1970, s 110. Se också
avsnittet "Filmartiklar i Hufvudstadsbladet" nedan.
64 Sklovskij 1974a, s 33 (V Shenshin: "det instrumentala") respektive 28. Jämför Parlands anteck¬
ning om parallellitet i det röda blocket.
65 Jämför Sklovskijs förklaring 1940 i Mayakovsky and His Circle, 1974c, s 189: "In poetic langu¬
age, however, a phenomenon occurs loosely described as 'orchestration,' that is, an orientation
toward the phonetic aspect, toward pronunciation, a tendency to accumulate identical sounds."
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The concept of "instrumentation", as well as the term itself, is quite vague[,] it
is already preconditioned by the musical character of the phenomenon, but this
does not exhaust the matter. By instrumentation, then, one may understand a
general phonetic consistency and a general phonetic coloring of verse.66

Tynjanovs förklaring av instrumentering innebär en dikts fonetiska enhetlighet
och färgning. Också i förhållande till Tynjanov är Parlands användning av

begreppet vidare, delvis genom att det inte definieras 67 En dikts grafiska form
hade, enligt Tynjanov, inverkan på en dikts rytm, som i fri vers baseras på just
(ord- och) radindelningen.68 Rytmen nämner dock inte Parland alls här, och den
behandlas liksom fonetiken endast i förbigående. Parlands argumentering visar
över huvud taget få överensstämmelser med Tynjanovs. Gemensamt för dem
bägge är att de visar på att en dikts formella karakteristika (radindelningen) kan
vara betydelsebärande 69

Nu är inte instrumentering ett unikt formalistiskt begrepp, utan har sina
rötter i den ryska symbolismen, t ex Belyj.70 Parlands bruk av begreppet skulle
kunna förklaras av läsning av Belyj, men troligare är väl att han snappat upp det
hos Sklovskij, som använder det i samma allmänna - och odefinierade - bemärk¬
else. Möjligen kan vi, lika väl som att jämföra texter av Sklovskij, Tynjanov
eller symbolister med Parlands betoning av diktens bildstruktur, ställa Rabbe
Enckells ord om att bilden i den modernistiska dikten talar "omedelbart till syn
och känsla" bredvid Parlands. Dennes framhävande av synintrycket är knutet till

66 Engelsk övers Tynjanov 1981, The Problem of Verse Language, citat från s 113.
67 Jämför Tarasti 1990, s 16: "Parland talked about 'orchestration' of a poem exactly in the same
sense as among others Juri Tynjanov in his work about poetic verse which appeared in 1924 and
which has since then reached the status as a classic [...]. Tynjanov meant with 'orchestration' the
same thing as Boris Eichenbaum with the energetic-motoric character of a poem: it did not refer
only to the musical quality of the phonetic aspect of a poem, but particularly to the 'acoustic
imitation' in a poem - in other words to what nowadays would be called the internal iconism of the
phonetic aspect of the poetic language." - I Tynjanov 1973, "On Khlebnikov" (1929), i E J Brown
(red), 1973, s 95, placeras instrumentering, som i blockcitatet ovan, inom citationstecken i
beskrivningen av hur Chlebnikov förändrat 'instrumenteringen' ["instrumentation"] från att vara
onomatopoetiskt verksam till att bli ett sätt att förändra mening, att återuppliva ordets släktskap med
nära släktingar och finna ny vänskap med främlingar, dvs från att vara 'betydelselöst' till att bli
betydelsebärande. - Inte heller i denna användning av ordet är överensstämmelsen mellan
Tynjanovs och Parlands användning av ordet fullständig, enligt min mening.
68 Tynjanov 1981, särskilt s 48-52,120-129,153-156 (not 38). Se också Steiner 1984, s 189,237.
69 Jämför Fokkema 1976, s 186.
70 Symbolisternas användning av begreppet betonade diktens emotionella suggestivitet, läsaren
skulle ryckas med etc. Hansen-Löve 1978, s 52. Formalisterna kritiserade, men byggde delvis på,
de ryska symbolisterna, framför allt Belyj. Erlich 1980, s 36--40, 214. På s 74 utnämns 'verbal
instrumentation' till tidiga OPOJAZ' favoritidé. Se också Zirmunskij 1925, s 130, och Steven
Cassedys inledning till Belyj 1985, Selected Essays OfAndrey Bely, Berkeley-Los Angeles-London
1985, s 7. - Parland inkluderar alltså i brev till fadern, 1 oktober 1929, Belyj i den formalistiska
skolan: "Die formalistische Schule (Bjelui, Schklovskij, Schirmunskij [...]) ist in Finnland bis jetzt
ganzlich unbekannt." HPA. - Sklovskij hänvisar i Literatura i kinematograf till bl a Belyj och
Tynjanov, Sklovskij 1974a, s 26. Belyj själv såg sig som en förbisedd föregångare till formalisterna,
han ledde t ex en kurs vid Statens intitut för konsthistoria 1920,. Se Thomas R Beyer, Jr 1978, "The
Bely-Zhirmunsky Polemic", Andrey Bely. A Critical Review, red Gerald Janecek, Lexington,
Kentucky 1978, s 205-213.

139



ett Enckell-citat och hör samman med Enckells resonemang. Men när Enckell
framhåller att den modernistiska dikten talar "omedelbart till syn och känsla" är
det det modernistiska bildspråket som, till skillnad från den äldre diktens orna-

mentala, beskrivande bilder, talar till synen, på ett mer omedvetet och oförmedlat
sätt.71 Dessutom är Parland mer specifik än Enckell när han betonar radindel¬
ningens roll, som "någotslags (typografiskt) betonande och understreckande av de
skilda bildernas och föreställningarnas kontrastverkan eller betydelse i förhållande
till varandra" (162). Det är inte omöjligt att Parland feltolkat Enckell i ljuset av
formalistiska tankegångar och att denna kombination, Enckell/formalismen, lett
resonemanget i riktning mot större originalitet. Parlands uppmärksamhet inför
diktens bildstruktur behöver inte komma från Enckell.72 Dock finns andra över¬

ensstämmelser mellan Enckells och Parlands resonemang (bildens roll i modern¬
istisk poesi, splittring inom helhet) som antyder att Parland i sin essä tagit
intryck av den äldre kollegans artiklar.

Det faktum att Parland har kunnat påvisa kontrast emellan och nyhetsvärde i
diktens enskilda delar, samt en enhetlig grundton i helheten, leder honom till att
formulera en lag för "den modernistiska diktens komposition":

Materialet sammanställes hos den modernistiska dikten sålunda, att en tänk¬
barast möjlig skarp och oväntad kontrastverkan mellan de skilda föreställningar¬
nas och bildernas logiska innehåll uppstår. De hos läsaren uppkomna associa¬
tionerna måste däremot ha en enhetlig grundton. (161)

Den av Parland formulerade lagen skall inte ses som ett recept på modernistisk
dikt, framhåller han, inte heller skall den leda till uppfattningen att "varje för¬
bluffande och ny bild i ett givet fall får betraktas som poetiskt användbar", den
måste "vara strängt anpassad till diktens övriga beståndsdelar". Här formuleras
också en värderingsgrund för dikt, en värderingsgrund som bygger på denna nöd¬
vändiga grundton:

Denna enhetliga instrumentering hos associationerna (både visuella och fonetiska),
bildar den formella förutsättningen för varje dikt av verkligt poetisk halt. (161)

Denna grundton eller "enhetliga instrumentering hos associationerna" innebär
också, enligt Parland, en "begränsning (eller övervinnelse) av materialet", vad
som skulle kunna kallas organisering eller konstruktion av materialet - form.
Här nämns också den för formalisterna så grundläggande distinktionen mellan
poetiskt och praktiskt språk, där poetiskt språk står för konstnärligt, autonomt
språk och praktiskt språk står för 'vanligt' språk eller fackspråk, med kommuni-

71 Samtidigt är det möjligt att Enckell, som Parland, velat understryka diktens uppställning på bok¬
sidan. Detta framgår dock inte av hans framställning.
72 Enckell-citatet skulle kunna vara infört efter dennes kritik, som nådde Parland genom Björlings
brev 11 oktober 1929, HPAm. Dock finns det inga ändringar i det maskinskrivna manuskriptet
(eller karbonkopian), och inget i breven som antyder att Parland skall ha ändrat något i essän.
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kation som främsta mål.73 Hos Parland framgår dock inte om "den vanliga
prosan, där det [materialet] uppträder oordnat (icke-övervunnet)" är romanprosa
eller den i formalistiskt språkbruk icke-poetiska vardagsprosan.74 Enhetlig
"instrumentering hos associationerna" och en enhetlig "grundton" är alltså, enligt
Parland, konstnärlig form, i motsats till det "oordnade (icke övervunna)" mate¬
rialet (som inte är konstnärlig form). Och därför gör en poetisk bild ingen dikt,
om den inte är "strängt anpassad till diktens övriga beståndsdelar". Med andra ord:
form kräver enhet, kräver en "grundton". Parlands resonemang kan jämföras med
diskussionen av det som gör litteratur till litteratur, sökandet efter litterariteten.
Grundtonen blir åtminstone en förutsättning för denna litteraritet, men ändå inte
den specifika egenskap som gör litteratur till litteratur 75 Parland pekar också på
att grundtonen bestäms av diktens inledning, av anslaget, och de associationer
som inledningens kontraster möjliggör: "De härvid uppkommande associationer¬
na är utslagsgivande för de övriga bildernas gestaltning, de utgöra diktens grund¬
ton." (161) Hur kan en 'splittrad' modern dikt på fri vers alls hållas samman?
tycks den underliggande frågan lyda. Svaret är att de associationer dikten kan ge
har viss koherens.

Parlands användning av begreppet "grundton" har jämförts med "dominans-
begreppet som det använts hos en del formalister.76 Mot detta kan invändas att
dominant för formalisterna Tynjanov, Éjchenbaum, TomaSevskij och Jakobson
innebar mer än att associationerna skulle ha "en enhetlig grundton". Att texten
hålls samman genom dess "enhetliga instrumentering hos associationerna" är en
förutsättning för att kunna tala om en texts dominant, men en otillräcklig för¬
utsättning. I en tillbakablick 1935 på dominantbegreppets betydelse för den ryska
formalismen definierade Roman Jakobson det på följande sätt:

73 Först formulerad av Jakubinskij 1919, i polemik mot Potebnjas sätt (med rötter hos Aristoteles,
och i tysk romantik) att beskriva poetiskt (där bilden har central roll) och prosaiskt språk. Erlich
1980, s 25f, 73f. Jämför Jakobson 1973, s 58ff. Hos Zirmunskij 1985, "The Tasks of Poetics"
[1919/1923], Selected Writings. Linguistics. Poetics, Moskva 1985, s 271: "scientific speech" och
"poetic speech".
7 Genom att använda sig av begreppsparet prosa/poesi i stället för praktiskt/poetiskt språk (prosa
och poesi) skapar Parland denna oklarhet. Även Sklovskij begagnar dessa mindre lämpade termer
parallellt med de tydligare praktiskt/poetiskt språk. Striedter 1977, s 439.

Jakobson 1973, s 63: "Thus the subject of literary scholarship is not literature but literariness
(literaturnost'), that is, that which makes of a given work a work of literature." Se vidare Erlich
1980, s 172ff.
76 O Parland har argumenterat för att begreppen är synonymer, med hänvisning till musikens
dominant. Anteckningar från diskussion med Oscar Parland den 20 mars 1994, i anslutning till vad
han tidigare skrivit om saken: '"Dominant'begreppet omvandlades av formalisterna och blev i
Sjklovskijs formalistiska teori 'grundtonen'", O Parland 1991, s 63, refererande Zirmunskijs inled¬
ning i V Sesemann 1970, Estetika, Mintis-Vilnius 1970. Även i Zirmunskij 1925, s 124, inkluderas
Sklovskij bland dem som använder begreppet. Dock tycks Zirmunskij vara ensam om denna syn.
Sklovskij vände sig såvitt jag förstår mot bland annat Éjchenbaums användning av dominant¬
begreppet, att ett drag skulle styra de andra i helheten. Se Richard Sheldon 1972, "The Formalist
Poetics of Viktor Shklovsky", RLT nr 2, 1972, s 357 eller Sklovskij 1970, A Sentimental Journey.
Memoirs, 1917-1922, Ithaca-London 1970, s 190, respektive Sklovskij 1977a, s 87, not 88. Se
också Steiner & Davydov 1977.
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The dominant may be defined as the focusing component of a work of art: it rules,
determines and transforms the remaining components. It is the dominant which
guarantees the integrity of the structure.7'

Hos ett verk, en diktare eller i en tid kan en dominant vara styrande. I Parlands
text finns inte alls detta perspektiv - att en dominant styr, deformerar, trans¬
formerar andra beståndsdelar. Att från det faktum att Parland - senare och utan att

nämna vare sig Christiansens tidigare verk eller ordet dominant - skrev en recen¬
sion eller essä om Das Gesicht unserer Zeit av termens upphovsman, Broder
Christiansen, sluta sig till att han också använt dennes begrepp är en onödig om¬

väg.78 I "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" finns inget som
talar för att Parlands grundton skulle vara identisk med formalisternas dominant.

Därefter diskuteras i essän det som av kritiken utnämnts till den modern¬
istiska diktens två mest framträdande egenskaper, rimlösheten och radindelningen.
Rimlösheten är betingad av det svenska språkets rimfattiga karaktär; det är
omöjligt att som Majakovskij skapa "'förbluffande' rim" (eventuellt ett dolt
Majakovskij-citat) 79 Majakovskij rimmar "ord med så oväntat kontrasterande
betydelse som möjligt och uppnår därigenom samma omedelbara nyhetsverkan"

77 Jakobson 1971, "The Dominant", Matejka & Pomorska (red) 1971, s 82. Jakobsons beskrivning
strider inte mot andra formalisters användning av begreppet: "A system does [...] not mean coexis¬
tence of components on the basis of equality; it presupposes the preeminence of one group of
elements and the resulting deformation of other elements", Tynjanov (1929), citat i Erlich 1980,
s 199. - "A work of art is always the product of a complex conflict between different formative
elements, always a kind of compromise. The elements do not simply coexist and do not simply
'correspond' to each other. Depending on the general character of style some element or other
operates as an organizing dominant, prevailing over the others and subjugating them to itself',
Éjchenbaum (1922), citat i RPT nr 4, 1977, s 34, där fler belysande citat finns.
7 Jämför resonemang hos S Malmberg 1985, särskilt s 71-72. Parlands recension av Christiansen
1929, i Hbl 22 april 1930, '"Vår tids anlete"'. Dominantbegreppet från Christiansen 1909, Der
Philosophie der Kunst. - En föredömlig redogörelse av Sergej Davydov för dominantens väg,
"From 'Dominant' to 'Semantic Gesture': A Link Between Russian Formalism and Czech Struc¬
turalism", finns i Jackson & Rudy (red) 1985, s 96-113. Formalisterna använde, enligt Davydov,
dominanten för att beskriva en texts inre konstruktion, sedan en text i förhållande till andra serier
(det litterära systemet), en poets eller en skolas stil, och slutligen för att beskriva litterär utveckling.
79 Majakovskijs användande av "'förbluffande' rim" beskrivs av honom själv i en artikel från
1926, "Hur man skriver vers", Majakovskij 1958, Ett moln i byxor, Stockholm 1958, s 56-92. Det
finns faktiskt beröringspunkter mellan Parlands och Majakovskijs artiklar: "'förbluffande' rim"
kan vara ett anonymt citat från Majakovskijs text, Majakovskij talar om att "försöka avslöja själva
den poetiska fabrikationsprocessen" (63) så som Parland beskriver att formalisterna "söker sig
tillbaka till det poetiska skapandets process" (158), nyheten/ostranenie som grunden i det poetiska
skapandet betonas också av Majakovskij: "Nyheten är naturligtvis obligatorisk i den poetiska
kompositionen. Ordmaterialet, ordsammanhangen som möter poeten måste genomarbetas." (60)
Vidare framhåller Majakovskij vikten av kontrast mellan ord och diktrader (bl a s 78) och säger,
liksom Sklovskij, att "Ett av de främsta uttrycksmedlen är bilden". (81) Dock kan dessa överens¬
stämmelser bero på de likheter som finns mellan futuristen Majakovskijs och formalisternas
("kamrater filologernas" s 90) litteratursyner och citatet kan ha gått vägen över andra skribenter,
exempelvis nämner Zirmunskij 1925, s 134, angående Majakovskij (och före honom Brjusov och
Blok) "dieser neue 'ungenaue' Reim". Några kommentarer i brev eller anteckningar om att Par¬
land läst Majakovskijs artikel har inte hittats, varför frågan får anses öppen.
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som den poetiska bilden. Därför kan det sägas att rimmet inte strider mot "den
modernistiska diktens natur". Radindelningen förklaras av den modernistiska
diktens visuella karaktär, eller som det (med en felsyftning?) heter hos Parland,
"den poetiska bildens" visuella karaktär:

Radindelningen åter utgör någotslags (typografiskt) betonande och understryk¬
ande av de skilda bildernas och föreställningarnas kontrastverkan eller betydelse i
förhållande till varandra. Den är således allt annat än godtycklig, fastän självfallet
i mycket hög grad betingad av diktarens individualitet och diktens tema. Den torde
utan vidare kunna ställas i samband med den poetiska bildens utpräglat visuella
(icke fonetiska) karaktär, som förresten återfinns som ett genomgående drag i all
poesi i vår tid. Vi uppfattar dikten lika mycket med ögat som med känslan eller
örat, eller som Rabbe Enckell mycket träffande sagt: "den modernistiska dikten
talar omedelbart både till syn och känsla". (162-163)

Enckell-citatet är något förvanskat, i källan talas om att bilden i den modernist¬
iska dikten talar "omedelbart till syn och känsla".80 I och med att bilden, enligt
Parland (och Enckell), är det framträdande i den modernistiska dikten, har det
mindre betydelse att felcitatet anger dikten som den talande.

Essän avslutas med att författaren, som berättaren i epilogen till Sönder, före¬
kommer viss kritik som kommer att riktas mot texten, här betonandet av

nyhetsvärdet (ostranenie) och den poetiska bildens särställning.

Självfallet bygger dikten även på annat material, såsom ljudverkan, rytm, ord¬
nyansering. Men alla dessa drag förefunnos hos den gamla poesien i långt högre
grad än hos den nya och äro därför inte så typiska, specifika för vår nutida dikt
som den poetiska bilden. (163)

Anledningen till betoningen av den poetiska bilden anges vara att det är den som
är särskiljande för den samtida dikten. För att kunna analysera modernistisk dikt
måste dess särdrag framhävas. Parlands framhävande av den poetiska bilden kan
också vara pedagogiskt betingat. För att kunna förklara dessa komplicerade saker
måste han i en introducerande essä förenkla, och sätter därför bilden i fokus.
Essäns syfte sägs vara att i första hand "påvisa de möjligheter, som den formal¬
istiska metoden öppnar för vår diktforskning." (163) När bildens verkan är
etablerad hos läsaren kan han sedan säga att komposition och rim följer samma

regel. (Ostranenie, kontrast mellan delar, enhetliga associationer.)
En annan möjlighet kan sökas i att Parland sätter ostranenie som den modern¬

istiska diktens mål till skillnad från den äldre diktens mimetiska ambition, och
att han utpekar den poetiska bilden som det material som tydligast och bäst når
detta den modernistiska diktens mål, "materialet till vår modernistiska dikt"
utgörs "huvudsakligast [...] av den poetiska bilden" (163).

80 Formuleringen återfinns i två artiklar, R Enckell 1926, "Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi",
respektive "En finländsk modernist", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 14-19.
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En sak till kan noteras: Parlands essä är inriktad på den finlandssvenska
modernistiska dikten och knyter ostranenie till denna dikt. Detta till skillnad från
formalisterna, som satte ostranenie som all konsts mål, i alla tider. När Parland i
essän skriver "dikt" läser vi det som en syftning på all dikt, medan Parland
närmast tycks syfta på den modernistiska dikten. Det hittills opublicerade
stycket, om den poetiska bilden som grunden för finlandssvensk modernistisk
dikt och om bildens ändamål angivet till "att visa en företeelse eller en sak i en

ny belysning", tydliggör detta. Det verkar alltså som en del oklarheter kommer
från att ett led i resonemanget saknats, men förvirringen består. Parlands fram¬
ställning av ostranenie och den poetiska bilden kan beskrivas som att Parland ser
den poetiska bilden som den finlandssvenska modernistiska diktens dominant
(utan deformerande egenskaper). Men genom att han först talar om att "Diktens
uppgift är att åter bringa oss i levande kontakt med vår omgivning" (159), och
att detta sker med hjälp av ostranenie, tack vare den poetiska bilden, och
samtidigt utnämner den poetiska bilden till den modernistiska diktens känne¬
märke, skapas en svävning som leder till oklarhet och skiljer Parlands framställ¬
ning från formalisternas. Om all dikt har som "uppgift [...] att åter bringa oss i
levande kontakt med vår omgivning" och detta sker med hjälp av ostranenie,
måste sätten att nå denna ostranenie skifta. Detta ligger i sakens natur, ett grepp
automatiseras och för att nå effekt måste nya grepp skapas eller tillräckligt gamla
grepp återanvändas. Ostranenie som historisk drivkraft försvinner i Parlands essä.81

Mer konsekvent vore att följa formuleringen i "Den moderna krigsromanen",
Hufvudstadsbladet 13 december 1929 (115-119), där Parland beskriver ostranenie
och att denna leder till "det som kallas för konstnärlig upplevelse". Här framhålls
att "[m]an kan komma till det på många olika sätt." Och ett av dessa sätt (beting¬
at av tid och rum) är alltså den poetiska bilden.

*

Henry Parland introducerar i essän "Den modernistiska dikten ur formalistisk syn¬
punkt" den ryska formalismen i svensk litteraturdebatt.82 I essän förklaras grund¬
läggande formalistiska begrepp och föreställningar: material och form, ostranenie
som poetiskt grepp och mål för dikten, skapandet som hantverk. Vidare berörs
viktiga distinktioner: skillnaden mellan poesi och prosa (poetiskt och praktiskt
språk), och en vidare kännedom om andra kärnsatser antyds (parallellism som
kompositionsmedel, alla grepps likvärdighet). I allt detta tycks Parland följa
Viktor Sklovskijs texter, framför allt Literatura i kinematograf från 1923.1 essän

81 Främmandegöringsteorin är visserligen en perceptionsteori, men också en värdeteori för fram¬
för allt modern litteratur - den hyllar formförnyelse, nyhet, överraskning. Såtillvida uppfattade
Parland teorin rätt, men också i de mest polemiska formalistiska resonemangen finns ett historiskt
perspektiv.

Detta påstående kan modifieras genom att påminna om att Parlands filmartiklar publicerades tre
år före essän, men i filmartiklarna anges ingenstans att de anknyter till formalismen. Essän skapade
också debatt redan 1929, om än endast i privatbrev.
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brukas också begreppet instrumentering, som utan att vara exklusivt formal¬
istiskt, används av Sklovskij och Tynjanov.

Parland använder också begrepp som inte självklart hör hemma i en formal¬
istisk terminologi: grundton respektive klangfärg är (liksom instrumentering)
allmänna musikaliskt inspirerade estetiska termer med vid och vag betydelse.
Kontrastresonemangen kan komma ifrån dadaismen eller Neue Sachlichkeit.

På några viktiga punkter skiljer sig Parlands essä från Sklovskij. Bildens roll
i den modernistiska poesin är central, menar Parland (med stöd av Rabbe
Enckell), och ostranenie görs till ett modernistiskt mål till skillnad från äldre
dikts åskådliga realism (medan Sklovskij visar på ostranenie i konstverk från
skilda tider). Samtidigt begränsas den modernistiska dikten endast av att de
"visuella och fonetiska" associationerna måste ha en "enhetlig grundton" (161). I
betonandet av bilden följer Parland den av Enckell utstakade linjen, men varför
den starkt uttalade begränsningen, att dikten måste ha en enhetlig grundton?
Därför att grundtonen är en förutsättning för den konstnärliga formen. Den kan
också jämföras med Enckells beskrivning av Diktonius, vars splittrade bilder
bildar "ett brokigt helt", samt med Lagerkvists ord i Ordkonst och bildkonst om
enhetens (och koncentrationens), men också kontrasternas stora betydelse för den
arkitektoniskt stiliserade dikten.83

Sklovskij menade ju att talet om ett verks enhet var en myt, men diskuterar
också ledmotivsteknik i romaner och hur film byggd på scener hålls ihop genom
huvudpersonerna, två sätt att skapa enhet.84 Han för också, i Literatura i kine-
matograf, Bergson-inspirerade resonemang om att konsten är kontinuerlig, sam¬
manhållen, enhetlig - detta som förklaring till att filmen, som är uppdelad i
stillastående rutor, delar, inte kan vara en konstart. (Perceptionen störs av dis¬
kontinuiteten.)85 Men Sklovskij ställer aldrig upp enheten som ett kategoriskt
villkor på samma sätt som Parland, och använder inte begreppet grundton.

I sökandet efter andra paralleller till betoningen av den poetiska bilden och den
enhetliga grundtonen kommer Parlands morbror Sesemann, som bland annat
skrivit en lång essä om "den poetiska bildens natur", och hans roll i Parlands
möte med formalismen att diskuteras närmare, liksom den i essän (vid sidan av

Sklovskij) nämnde formalisten, Viktor Maksimovic Zirmunskij.

83 R Enckell, "En finländsk modernist", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 14-19. Lagerkvist 1913, s
40-42, 58-59. Se vidare Karahka 1978, s 100-102, 156. Jämför avsnittet "Bidrag i Quosego 1928—
29. Diktsamlingen Idealrealisation 1929" i kapitel I ovan.
84 Enhet som myt, Sklovskij 1991, s 180. Ledmotiv, Sklovskij 1974a, s 28; huvudperson som kitt,
Sklovskij 1966, s 21, övers av Literatura i kinematograf. Jämför också Sklovskij 1977a, s 55: "We
demonstrated that a work of literature is a unified edifice."
85 Sklovskij 1923, s 25-26. Sheldon 1994, s 248-249. Sheldon (s 322, not 81) refererar ett liknande
resonemang om den fragmentariska suprematismen i Sklovskijs Chod konja 1923, s 105-107.
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Springarens drag.
Om Henry Parland och Vilhelm Sesemann

Allt kan vara tusenannorlunda.
(Gunnar Björling, Kiri-ra!, Helsingfors 1930, s 68.)

I historieskrivningen om Parland och formalismen har morbrodern, filosofi¬
professorn Vilhelm Sesemann fått en stor roll.86 I korthet kan historien beskrivas
som att Parland efter ankomsten till Kaunas av morbrodern introducerades i vad
den ryska formalismen stod för, och att denne vägledde och övervakade artikel¬
skrivandet. Man kan säga att beskrivningen av rollfördelningen Parland-Sesemann
har blivit en perfekt illustration till Sklovskijs metafor för litterär utveckling och
succession:

According to the law, which, as far as I know, I was the first to formulate, in the
history of art, the legacy is transmitted not from father to son, but from uncle to
nephew.

Konstens utveckling är inte ett arvsskifte från far till son, utan snarare ett ständ¬
igt upprepat fadersuppror. En epoks stora författare står inte fäder till nästa epoks
stora (de gamla greppen har automatiserats - och parodierats). Dessa söker i
stället förebilder någon annanstans, i en annan tid, i andra genrer, i den icke¬
kanoniserade litteraturen. Samtidigt är det sällan frågan om ett övertagande av en
äldre position eller äldre former, utan snarare om omstrukturering och re-struktur-
ering av denna position och dessa former.87 Med schackmetaforen "springarens
drag" beskriver Sklovskij förloppet. Springaren flyttas inte bara ett steg vertikalt
eller horisontellt, plus ett diagonalt, utan kan dessutom hoppa över alla andra
pjäser. Det hela sker i enhetlighet med vissa lagar (schackregler), men springaren
är samtidigt den mest oförutsägbara av schackpjäser. En metafor för konstens
konventionalitet och arbiträra natur 88

För att fortsätta att utnyttja Sklovskijs metafor: Henry Parland vände sig från
hemmets ryska familjetraditioner och deltog sällan vid högläsning av klassiker,
lärde sig inte spela något instrument, sjöng inte med bröderna.89 Mot allt detta
revolterade han med sin livsföring och sitt författarskap. Kontaktförsök och an-

86 Historieskrivningen bygger på O Parland 1991 (tidigare publicerade artiklar 1982-84). Se också
Zilliacus 1989, s 174, samt K-J Liedtke 1991, s 968. Se också Ekman 1992, s 46. Broms 1992, s 181,
menar dessutom att Parland gått längre i formalistisk riktning än Sesemann.
87 Sklovskij 1923, s 27ff, översättning och citat av Sheldon 1972, s 37. På tyska i Sklovskij 1974a,
s 37. Jämför Sklovskij 1991, s 189ff. Se också Striedter 1978. En mindre metaforisk beskrivning i
Tynjanov 1993, "Om litterär evolution" (1927), Entzenberg & Hansson (red) 1993a, s 42-56. Se
också Tynjanovs "Dostoevskij i Gogol'. K teorii parodii" ["Dostojevskij och Gogol. Ett bidrag till
parodins teori", 1921], refererad i Striedter 1977, s 458-459.

Chod konja [Springarens drag], Moskva-Berlin 1923. Essä- och artikelsamling. - Se t ex Sher¬
wood 1976, s 30, not 22; Sheldon 1994, s 224ff; Erlich 1980, s 190-191.
89 Samtal med O Parland, april och november 1993, mars 1994.
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satser till förståelse, från bägge sidor, ledde oftast till nya missförstånd och kon¬
frontationer.90 Föräldrarnas kultur och litteratur blev aldrig det sonen anknöt till i
sitt författarskap. Var det då i stället morbrodern som i Kaunas blev introduktör
av rysk intellektuell debatt och lärofader för Parlands kulturjournalistik? I detta
avsnitt skall jag granska resonemangets kritiska punkter. Hur förhöll sig Sese-
mann till formalismen och av vilken art var hans och Parlands kontakt?

*

Vilhelm Sesemann (1884-1963) gick i tysk skola i S:t Petersburg, studerade vid
historisk-filologiska fakulteten vid universitetet i samma stad 1903-09, stannade
en tid kvar vid filosofiska institutionen som aspirant, men fortsatte sina studier
vid universiteten i Marburg, 1909-11, och i Berlin (efter 1911). Efter en kort
period som läroverkslärare i S:t Petersburg och Röda Kors-frivillig under världs¬
krigets första år, föreläste han vid Petrograds universitet som s k privatdocent
(1915-18), undervisade vid pedagogiska institutet i Vjatka (1918-19), innan han
1919 fick en docentur vid universitetet i Saratov. Denna tjänst innehade Sese¬
mann till sommaren 1921, då han lämnade Sovjetunionen. Efter att förgäves ha
sökt tjänst vid Helsingfors universitet sökte han sig hösten 1922 till Berlin, där
han arbetade vid Ryska institutet tills han hösten 1923 erbjöds professuren i
filosofi vid Kaunas universitet i Litauen. Denna professur (från 1940 i Vilnius)
innehade han, med ett avbrott för en lång vistelse i sovjetiskt fångläger under
1950-talet, fram till sin död.91

Dessa yttre konturer kan kompletteras med namn på lärare och kollegor vid
olika universitet, intressant i detta sammanhang är att Sesemann och V M Zir-
munskij var kollegor vid universitetet i Saratov 1919-1920 92 innan den senare
blev chef för litterära sektionen vid Statens institut för konsthistoria i Petrograd
och den förre emigrerade. Sesemanns tid i Berlin sammanfaller dessutom med
Viktor Sklovskijs och Andrej Belyjs tid i samma stad, men inga källor antyder
några kontakter.

90 Ibid och brev, HPA (tyska, ryska), HPAm.
91 O Parland 1991, s 55-62. O Parlands källa är, förutom familjetraditionen, V M Zirmunskijs inled¬
ning till Sesemann 1970 och uppgifter i encyklopedier. O Parland har fått Zirmunskijs litauiska text
översatt. Här korrigeras endast vissa årtal utifrån Zirmunskijs inledning och Encyclopedia Litua-
nica Vol V, Boston, Massachusetts 1976. - I en intervju med Herman Parland 17 oktober 1994 har
jag fått kompletterande information som fördjupat min syn på Sesemann. Jag fick bl a veta att i
valet mellan den ryska eller tyska kulturtraditionen i familjen valde Sesemann öppet den ryska,
ogillade sitt förnamn, och kanske borde vi här skriva Vasilij Sezeman (ryska) eller Vosylius Seze-
manas (litauiska). Sesemanns exil kommer här i annat ljus, han försökte bl a övertala akademikerna
Herman och Oscar Parland att ställa sina yrkeskunskaper till Sovjetunionens förfogande. - Bilden
fördjupades ytterligare när jag 27 maj 1996 intervjuade Sesemans andra hustru Wilma Sezeman,
samt sonen Georgq Sezeman i Vilnius, Litauen.
92 O Parland 1991, s 56. Båda var också privatdocenter i Petrograd 1915: Sesemann enligt Zirmun¬
skijs inledning, "V. Sezemanui atminti", i Sesemann 1970, s 3-6 (i O Parlands referat); Zirmunskij
enligt G V Stepanovs inledning till Zirmunskij 1985, s 12.
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Viktigare än att Sesemann och Zirmunskij var bekanta är att Sesemann tycks
ha varit med i en löst sammansatt grupp i Moskva under ledning av Gustav Spet,
kallad den "formal-filosofiska skolan". Spets grupp hade sina utgångspunkter i
tysk idealistisk filosofi och konstvetenskap, i Husseris fenomenologi, men också
i (den ryska) traditionen från Humboldt och Potebnja. Spet var Husserl-lärjunge
och den som introducerade fenomenologin på rysk mark.93 Det här är inte platsen
att föra en detaljerad diskussion om den husserlska fenomenologins betydelse för
formalismen, dess betydelse är omtvistad.94 Jag vill bara nämna Spets och den
formal-filosofiska skolans roll i sammanhanget. Spet kallade sig inte formalist
och citerar ingen formalist i sitt kanske viktigaste verk, Esteticeskie fragmenty
[Estetiska fragment] I—III, Petrograd 1922-23 95 I stället kritiserade han (och
hans skola) formalismens reduktion av litterära verk till primärt fysiska (ytliga)
fenomen. Det som borde sökas är det inre verkliga, som inte omedelbart-sensuellt
kan göras tillgängligt, utan endast kan nås genom eidetisk reduktion, genom
målinriktad upplevelse, i föreställnings-, förståelse-, och bedömningsakten, samt
i den känslomässiga akten.96 Konstverket ses som en ändamålsenlig innehållslig
enhet, en syntetisk och harmonisk helhet, där helheten är mer än de sammanlagda
delarna.97 Spets strukturdefinition bygger på detta, att inget kan dras från helheten
utan att förstöra denna:

structure is a concrete construction, the various parts of which may change as to
dimension and even quality, but no part of the whole in potentia can be deleted
without destruction of the whole 98

Spets struktur- respektive helhetsbegrepp tas upp på skilda sätt av olika formal¬
ister och formalister närstående, framför allt av den tradition som kan kallas mor-

fologisk eller organisk, med företrädare som Zirmunskij, Tomasevskij, Propp,

93 Hansen-Löve 1978, s 18Iff, 263ff. Gruppen tycks ha varit knuten till "Statens akademi för
konststudier", liksom flera av medlemmarna av Moskvas lingvistiska cirkel. Steiner 1984, s 18. Se
också Erlich 1980, s 85, not 71. Spet var medlem av Moskvas lingvistiska cirkel från 1920, se
Alexander Haardt, "Gustav Shpet's Appearance and Sense and Phenomenology in Russia", i
Gustav Spet, Appearance and Sense. Phenomenology as the Fundamenal Science and Its
Problems, Dortrecht-Boston-London 1991, s xxi. - Beteckningen formål-filosofisk skola kommer
från N I Efimov, "Formalism v russkom literaturovedenii", Smolenskij gosudarstvennyj universitet:
Naucnye izvestija, vol 5, pt 3, Smolensk 1929, s 31-108, som både Hansen-Löve 1978 och Steiner
1984 hänvisar till.
94 En uppfattning är att Husserl endast (och inte alls säkert, trots hänvisningar) haft betydelse för
den tidige Jakobson, medan Spet var den som lästes av formalisterna. Fokkema 1976, s 164. -
Hansen-Löve 1978, s 183, menar att den fenomenologi som Jakobson och Moskvas lingvistiska
cirkel påverkats av snarast kan kallas 'positivistisk fenomenalism'. Se s 181, not 339, för litteratur¬
hänvisningar.
95 Fokkema 1976, s 165. Spet, Esteticeskie fragmenty I—III, Petrograd 1922-23.
96 Min framställning är här en parafraserande översättning av Hansen-Löve 1978, s 182-183.
97 Hansen-Löve 1978, s 263-267.
98 Esteticeskie fragmenty, II, s 11, citat efter Fokkema 1976, s 164. Jämför samma citat på tyska i
Hansen-Löve 1978, s 267 (som dock hänvisar till I, s 11).
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Petrovskij och Reformatskij." Motsättningen mellan OPOJAZ' formalism och
den formal-filosofiska kritiken formuleras - ur den senares perspektiv - mycket
tydligt i inledningen till en antologi från 1927:

In contrast to the Formalists of the "OPOJAZ" type who usually confine their
research to the sphere of outer form, we understand artistic form here as "inner
form." Thus we pose the question [of artistic form] more broadly and seek its solu¬
tion in the interrelations of various forms - logical, syntactical, melodic, poetic
per se, rhetorical, etc.100

När denna antologi kommer 1927 är Sesemann sedan fyra år bosatt i Litauen, och
den text av honom som förknippas med den formal-filosofiska skolan publicerades
år 1922. Hur förhåller sig då denna text till den ovan beskrivna skolbildningen?

Sesemann framstår i texten från 1922, "Ésteticeskajaocenka v istorii iskusstva"
["Den estetiska värderingen inom konstens historia (Kring frågan om sambandet
mellan konstens historia och estetiken)"], i högsta grad som en lärjunge till Spet.
Zirmunskij behandlar samt citerar ur denna i inledningen till Sesemann 1970:

Författaren [Sesemann] utgår från den omedelbara konstnärliga upplevelsen,
vilken han betraktar som grunden för varje slag av estetisk analys och kritik. -

"Den vetenskapliga analysen utgår immanent från den konstnärliga upplevelsen
och utgör en objektiv förklaring på dess estetiska betydelse." Denna formulering
åskådliggör för tanken den "karakteristiska" eller "strukturala och organiska en¬
heten hos konstverken." - "Elementen och faktorerna existerar i konstverket
endast inom helheten och endast inom dess ram. Därför framgår deras estetiska
betydelse ur deras förhållande till kompositionens slutresultat." Betydelsen av
dessa element och grader av uttryck bestäms av deras inre genealogi - överens¬
stämmelsen med konstverkets allmänna målsättning.101

99 Formalisternas strukturbegrepp är naturligtvis inte förmedlat uteslutande av Spet, det är ett
skeende där mycket händer parallellt. Den tyska idealistiska diskussionen var t ex välkänd för
många av formalisterna. Hansen-Löve 1978, s 182f, not 340, s 268-273. Steiner & Davydov 1977.
100 Från förordet i Chudozestvennaja forma [Artistisk form], red A G Ciresa, Moskva 1927, s 5, citat
och översättning i Steiner 1984, s 18-19.
101 Översättningen av den litauiska texten i Estetika i O Parland 1991, s 64. Sesemanns text är alltså
här filtrerad genom Zirmunskij, översatt från ryska till litauiska och sedan till svenska. Säkerheten i
alla uttalanden utifrån detta är naturligtvis mycket liten, men Zirmunskijs framställning harmoni¬
erar, som vi skall se, med andra beskrivningar av Sesemanns filosofi. - Sesemanns text, först
publicerad i ryska tidskriften Mysl' nr 1, 1922, är också den som Hansen-Löve 1978, s 266 (jämför
s 182f, not 340) respektive P N Medvedev/M M Bachtin 1978, The Formal Method in Literary
Scholarship. A Critical Introduction to Sociological Poetics (1928), Baltimore & London 1978, s 25,
67, 177-178, not 7, hänvisar till. Medvedev/Bachtin behandlar Sesemanns artikel kort, i en översikt
över formalism-kritik, men kritiserar den också för att inte innehålla en tillräcklig metodisk analys.
- Notera dock att Bachtin 1991, s 198-251, av Hansen-Löve 1978, s 182f, not 341, betecknas som

nära liggande de dogmatiska företrädarna för den formal-filosofiska skolan i sin kritik av formal¬
ismen. Detta tycks stämma, även om Bachtins positiva program i uppsatsen har vidare implika¬
tioner: "Verket är levande och betydande i världen - som också den är både levande och
betydande - gnoseologiskt, socialt, politiskt, ekonomiskt och religiöst", s 214.
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I enlighet med det här skisserade programmet ter sig den tidiga (och polemiskt
formulerade) formalistiska åsikten att ett litterärt verks själ är dess struktur, form,
eller summan av sina stilistiska grepp,102 som otillräcklig. Zirmunskij fortsätter:

Och sålunda är den morfologiska beskrivningen av ett konstverk blott en
enkel förteckning över enskilda doser av uttryck och kompositionselement och
utgör ännu inte, enligt Sesemanns åsikt, "en stilistisk analys i dess egentliga
ordagranna betydelse", och ifall undersökningarna av formen slutar så här, så "för¬
tjänar de härvid blott den gång på gång återkommande förebråelsen att de i
konstverket inte vidrör det allra väsentligaste - dess själ".

Den ovan citerade kritiken mot "den morfologiska beskrivningen" ligger i linje
med Zirmunskijs egen kritik mot densamma103 (dock med den skillnaden att Zir¬
munskij inte talar om ett konstverks själ, mer om detta nedan). En "enkel för¬
teckning över enskilda doser av uttryck och kompositionselement" kan inte fånga
helheten och missar helhetens egenskap av att vara mer än delarna, missar konst¬
verkets "själ". Hur skall då, enligt Sesemann, denna själ, eller helheten och "den
omedelbara konstnärliga upplevelsen" objektivt beskrivas? Här finns ett kunskaps¬
teoretiskt problem.

Det finns, enligt Sesemann, en skillnad mellan objektiv kunskap (t ex natur¬
vetenskap), Erkenntnis, och icke-objektiv (t ex moralisk, religiös eller estetisk)
erfarenhet, Wissen. I objektiv kunskap finns en motsatsställning och en distans
mellan subjekt och objekt, då kunskap nås genom att reducera alla subjektiva
element från det subjektet erfar. Här finns en risk för objektifiering och hypostas-
erade abstraktioner. Vid den icke-objektiva erfarenheten finns ingen distans eller
motsatsställning mellan subjekt och objekt. Problemet är att denna erfarenhet
inte kan beskrivas i objektiva termer eller abstraktioner. Som N O Lossky,
vilken jag refererat i detta stycke, formulerar det:

Objective knowledge through concepts has a universal character, but is divorced
from reality; it makes reality undergo a perspectival distortion. Nonobjective
cognition, on the contrary, is plunged in reality, but is not universal. The abso-

102 Detta mycket ofta anförda och ur sitt sammanhang tagna uttalande av Sklovskij, kommer från
dennes essä om Rozanov (1921), och lyder: "Intimate to the point of offence, these works naturally
reflect the soul of their author [Rozanov]. But I shall endeavor to prove that the soul of a literary
work is none other than its structure or form. Using my formula to the effect that the 'content' (the
soul is meant here) of a literary work is equal to the sum of its stylistic devices [...]." Sklovskij
1991, s 190.
103 Även O Parland kommenterar detta, men drar den förhastade slutsatsen att detta visar att Sese¬
mann inspirerat Zirmunskijs syn: "Zjirmunskijs och Sesemanns synpunkter på, och inställning till
estetikens teori sammanfaller således till stora delar. Det märkliga är dock att Zjirmunskijs citat är
taget ur ett arbete Poetikens uppgifter, publicerat 1928, medan Sesemanns citat härstammar från ett
arbete som publicerats sex år tidigare, 1922. Det förefaller snarare som om Sesemann idémässigt
påverkat Zjirmunskij, än mottagit formalismens idéer av denne." O Parland 1991, s 65, se också
s 85. Det av O Parland anförda arbetet av Zirmunskij publicerades i bokform först 1928, och det är
därför som dennes källa Erlich hänvisar till detta årtal. Dock publicerades artikeln redan 1919,
enligt kommentarerna i översättningsvolymen Zirmunskij 1985, s 398, den anförda artikeln "The
Tasks of Poetics", s 261-319. Erlich 1980, s 88, ger året 1921.
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lute ideal of knowledge could only be attained in an absolute self-consciousness in
which the object would not be transcendent to the subject, and reality would be
directly revealed in its wholeness. [...] A philosophy which means of self-
consciousness discovers the defects of this objective knowledge incites us again
and again to go beyond it and to establish new, nonobjective points of view. This
is how we advance towards the ideal of absolute knowledge.

I den estetiska upplevelsen är det ingen skillnad mellan subjekt och objekt, sub¬
jektet deltar i verkligheten och upplevelsen är förbunden med "self-conciousness"
och "self-knowledge". Dock: denna upplevelse kan inte formuleras i begreppsliga
termer utan att deformeras.104 Vi måste alltså söka i erfarenheten, bortom den
objektiva kunskapen för att nå målet, absolut erfarenhet. Sesemanns diskussioner
kan jämföras med Éjchenbaums artiklar före medlemskapet i OPOJAZ. Éjchen-
baums biograf Carol Any beskriver dem på följande sätt:

Eikhenbaum's artides of 1907 through 1916 treat literature as a form of cognition
and bear the mark of earlier thinkers who valued art as a higher, intuitive know¬
ledge, which would reach beyond the limits of scientific or empirical knowledge.
These included the ninteteenth-century critic Vissarion Belinsky, the linguist
Aleksandr Potebnia and his followers in the Kharkov school, the impressionistic
side of the Russian symbolists, and the philosophers Semen Frank, Nikolai Loss-
ky, and Henri Bergson.105

Den enda gång Sesemanns filosofiska eller estetiska texter explicit nämns i
Parlands korrespondens är i ett brev hem den 4 mars 1930, mer än ett halvår efter
färdigställandet av den essä och de artiklar som här studeras. Parland skriver att
föräldrarna borde läsa Sesemanns arbete från 1925, "O prirode poéticeskogo obra-
za" ["Om den poetiska bildens natur"].106 Den poetiska bilden ställdes, som vi
sett, av Parland i centrum för den modernistiska dikten. Dess betydelse låg i att
den fungerade som ostranenie.

För Sesemann är den poetiska bilden av 'avgörande betydelse för poesins
estetiska innehåll', främst därför att den kan förmedla 'de finaste schatteringarna i
det andliga livet'. Det kan den göra genom att den poetiska bilden dels består av
en verbal bild, dels av den potentiella objektiva bilden, som motsvarar (och är
immanent i) den verbala bilden. En poetisk upplevelse är beroende av en ofull¬
ständig realisation av den poetiska bilden. Med andra ord (och en vagt semiotisk

104 Lossky 1952, där Sesemann (liksom G Spet) återfinns under rubriken "Representatives of
Transcendental-Logical Idealism", s 322-323. Lossky hänvisar till verk av Sesemann publicerade
1925-32. Se också Sesemann 1925a, installationsföreläsningen från 1923, "Das Problem des
Idealismus in der Philosophie", i Humanitariniii Moksln Fakulteto Rastai, Kaunas 1925, s 101-121,
närmast en apologi för filosofisk idealism.
105 Any 1994, s 18.
106 Brevet i HPA (tyska), HPAm. - Sesemann 1925b, "O prirode poétiöeskogo obraza", Humani-
tarinin Moksln Fakulteto Rastai, Kaunas 1925, s 423-481. Jag har fått ett fylligt muntligt referat av
denna text av FK Thomas Rosén, doktorand vid institutionen för slaviska språk, Uppsala universitet.
Jag bygger framställningen av Sesemann 1925b på detta referat. Översatta citat av uttryck m m
inom enkla citationstecken [ex 'poetisk bild'].
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jargong): det betecknande har det betecknade immanent i sig, men för att den
poetiska bilden skall ge en poetisk upplevelse måste det betecknade förbli poten¬
tiellt och 'icke aktualiserat'. Just att den poetiska bilden är ofullständigt realiserad
gör att den kan förmedla ett emotionellt element. (Sammanföll det betecknande
och det betecknade skulle det inte vara fråga om konst utan om reproduktion.)

Poesin består dels av en formell sida (rytmisk struktur, fonetik m m), dels av
en emotionell sida. Den formella sidan är den formella grunden för konstnärligt
värde,107 men denna och den emotionella sidan bildar en organisk helhet. De
emotionella faktorerna deltar i poesins och den poetiska bildens uppbyggnad som
grundläggande, nödvändiga element. Ordet och den poetiska bilden har en redan
formad 'objektiv mening' (de betecknar något), men också en direkt känslo¬
mässig uttrycksfullhet, som har sin rot i medvetandets understa lager. Själva
kärnan i Sesemanns essä är detta: Om den poetiska bildens potentialitet bevaras,
kan den också förmedla känslor (tack vare den organiska sammankopplingen med
den direkta känslomässiga uttrycksfullheten hos ordet). Den poetiska bilden är
tack vare ordets två sidor ej skild från en 'inre andlig värld'. Men hur överförs
känslor etc?

Verkets uppgift är, enligt Sesemann, att föra vidare diktarens känslor och
stämningar till läsaren. Läsaren upplever föreställningar om känslor, som inte är
de känslor andra (poeten) känner, utan just föreställningar om känslor {Nach¬
erfühlen, Nacherleben) - läsaren deltar ej i upplevelsen. Det är alltså poeten som
bestämmer diktens emotionella och 'objektiva innehåll'. Dock sker inte detta
samtidigt som poeten upplever det ena eller andra, utan det är först då dessa
känslor 'förlorat sin kraft över poetens medvetande som den poetiska bilden kan
födas hos poeten'. Därigenom förlorar känslorna sin aktualitet och får, i ordet (det
konventionella tecknet), egenvärde. Efter att ha citerat Heine och Novalis av¬
rundas essän med konstaterandet att ordet är mer än en naken symbol, det är en
konkret motbild till människans värld och visar komplikationen i människans
andliga och fysiska natur. 'Poetiken [poesiteorin] måste därför stödja sig på
språkets metafysik', avslutar Sesemann.108

Sesemanns beskrivning av den poetiska bilden och sätt att göra skillnad
mellan Erkenntnis och Wissen (av Oscar Parland översatt med kunskap och in¬
levelse),109 ligger långt från Henry Parlands essä "Den modernistiska dikten ur
formalistisk synpunkt". En jämförelse kan i några punkter visa skillnaderna:

107 Sesemann framhåller också att denna formella sida är mer grundläggande än innehållssidan
(semantiken), och ger som exempel barns språkuppfattning (tonfall etc uppfattas) och futuristemas
zaum', ord befriade från ordens semantiska ('objektiva') innehåll, den direkta uttryckligheten blir
klarare. Sesemann kallar detta (zaum') för futurismens 'metodologiska förtjänst'. Ibid.
108 Ibid. Detta referat av ett referat av Sesemann drar fram Sesemanns egen teori, men utelämnar
hans kritik (av fenomenologisk art) av T Meier, Das Stilgesetz der Poesie, 1901, och av Br
Christiansen, m fl.
109 Själva titeln på boken, ett kapitel kallas dock "Kunskap och vetande i V. Sesemanns filosofi", O
Parland 1991, s 70-92.
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1. Sesemann kritiserar formalismen för att den reducerar analysen av konst¬
verket till ett ytligt plan. Sesemann söker konstverkets själ, Parland dess mate-
rialitet. Parland kritiserar litteraturkritiker för att de utgår från ord som "'äkthet',
'djup','upplevelse'"(156),"'äkta', 'sann'" (163), i stället för att analysera diktens
komposition och form.110

2. Sesemann problematiserar den vetenskapliga tolknings- och beskrivnings¬
processen. Parland skriver att formalisterna "förfar [...] strängt vetenskapligt" (158).

3. Sesemann menar att delarna "existerar i konstverket endast inom helheten
och endast inom dess ram" och att "deras estetiska betydelse" kan avläsas ur "deras
förhållande till kompositionens slutresultat". Parland menar att materialet i den
modernistiska dikten ställs samman så att "en tänkbarast möjlig skarp och oväntad
kontrastverkan mellan de skilda föreställningarnas och bildernas logiska innehåll
uppstår", samt att dikten dock måste ge upphov till associationer med "en
enhetlig grundton" (161). Skillnaden, som jag ser det, ligger mellan en organisk
eller sann111 helhet, och en enhetlig grundton som begränsar strukturens skarpa
kontraster.

4. För Sesemann kan den poetiska bilden förmedla 'de finaste schatteringarna
i det andliga livet' och är därför av 'avgörande betydelse för poesins estetiska
innehåll'. För Parland är den poetiska bilden främst ett medel för ostranenie.

Att Sesemann liksom formalisterna tagit intryck av Broder Christiansens
Philosophie der Kunst, 1909, och dennes teori om Dominante respektive Diffe¬
renzqualität, 112 innebär i jämförelsen med Parlands essä inte mycket. Som jag
redogjort för ovan, finns det i essän inget som kan sägas motsvara dominant¬
begreppet. Differenskvalitet är förvisso ett grundbegrepp i den formalistiska
teorin, men Sesemann kan inte sägas vara ensam om att använda sig av termen.

Det som i Parlands essä skulle kunna sägas vara ett drag i Sesemanns rikt¬
ning är, som jag ser det, ändå just betonandet av den enhetliga grundtonen. Om
detta kommer från Sesemann är det ett mindre omfångsrikt arv. Om Sesemanns
texters betydelse av allt att döma varit begränsad - vilken betydelse hade då Sese¬
manns person?

*

Vilka möjligheter hade Sesemann att vägleda Henry Parland under sommaren
1929, då de formalistiskt inspirerade artiklarna och essän för Quosego skrevs?
Under den tid Parland skriver dessa, juni till september, befinner sig Sesemann

1,0 H Parlands förhållningssätt till att söka konstverkets själ kan vi ana oss till. I "Den modernistiska
dikten ur formalistisk synpunkt" talas om "den modernistiska diktens egentliga natur", vilket kanske
kan tolkas som ett sökande efter en inre essens. Men i sammanhanget framgår med all önskvärd
tydlighet att det är i ostranenie och "[sjättet varpå materialet kombineras och klassificeras"
nyckeln till "den modernistiska diktens egentliga natur" skall sökas. (158)
111 O Parland 1991, s 62, refererar Zirmunskij i Sesemann 1970, att diktare som Pusjkin, Blok och
Achmatova "anförs som exempel på sann konst i Sesemanns artiklar".
112 O Parland 1991, s 55, referat av Zirmunskij i Sesemann 1970. - Sesemann 1925b talar också om
dominanter.
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utanför Litauen. Den 18 juni reser han, bland annat till familjen i Frankrike, för
att återkomma först den 26 september. Tiden för Sesemanns bortovaro samman¬
faller med tiden för Parlands möte med formalismen. Sesemann kan ha satt

böcker i händerna på Parland innan han reste, eller Parland kan ha läst dem medan
han bodde i Sesemanns rum, men Parland väntade inte på att Sesemann skulle
återkomma, innan han sände artiklarna till Finland.1131 ett av de bevarade breven
från Sesemann, daterat den 27 juli 1929, sägs också att denne skall hjälpa Parland
att skaffa de böcker som behövs för artiklarna, när han kommer tillbaka. Vilken
litteratur hade Parland till hands i Kaunas?

Parlands uppgifter om läsefrukter är knapphändiga och han nämner inget om
vad han läst inför "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt", men

något om arbetet med filmartiklarna. Den 2 juli skriver han till modern och
berättar att han ibland går på bio: "Ich habe mich auch rein teoretisch damit
beschäftigt und einige Bücher darüber gelesen. Hier werden meist Sovjet-
Russische Filme gezeigt die eine ganz besondere Richtung darstellen. Ich werde
vielleicht darüber nach Finnland noch schreiben."114 I brev till Sven Grönvall
den 22 augusti antyds att han självständigt kommit fram till sina filmteorier -

eller vad menas med följande?

Jag skriver mest om film nuförtiden jag skriver överhuvudtaget helst om saker
som jag bara vet ytterst litet av, det är på något sätt omedelbarare och trevligare.
Jag har kommit till teorier om filmen som kommer att få håret att resa sig på

113 O Parland 1991, s 40, skriver att "man får ta för givet att såväl den sovjetryska teater- som
filmkonsten blev föremål för Henrys och onkel Tuttis [Sesemann] samtal före onkelns avresa, och
att denne informerade Henry om de nya estetiska teorierna som vardera byggde på, jämte
källmaterialet till dem". Detta är en möjlighet, men inte alls säkert. Vidare skriver O Parland att
brodern tydligen sparade de artiklar han skrivit under sommaren för att visa dem för onkeln och
höra dennes kritik innan han sände iväg dem. Ibid, s 54-55. Detta stämmer knappast. Sesemann
kommer till Kaunas kvällen den 26 september, samma natt trycks i Helsingfors Hbl med den första
av filmartiklarna. (Brev från Parland till modern 1 oktober 1929.) Enligt breven skickades de tre
första filmartiklarna samtidigt: "Vad jag gör? Skriver. Skriver skriver. Jag har sänt till Gunnar 3
filmartiklar och en till Motor." (H Parland till S Grönvall 14 september 1929.) Jämför också brev
till Grönvall 20 september: "läs min artikel om den sovjetryska filmen, ifall den under tiden blivit
antagen". Essän för Quosego har Björling i sin hand senast den 2 oktober (brev från denne till
Parland 2 oktober), möjligtvis kan den ha hunnit bli inspekterad av Sesemann, om den inte skickats
med samma brev som de tre filmartiklarna. En rättelse till den tredje filmartikeln sänds dock den 7
oktober till Björling, som vidarebefordrar den till Hbl. Brev från Björling till Parland, 11 oktober
1929, alla brev HPA. - Sesemann kan inte ha läst artiklarna innan de sänts till Björling, möjligtvis
essän. Helheten som artiklarna bildar kan av allt att döma inte vara översedd av Sesemann.
114 "Ibland går jag på bio. Jag har också teoretiskt sysslat med sådant och läst några böcker om det.
Här visas sovjet-ryska filmer som representerar en alldeles speciell riktning. Kanske kommer jag
ännu att skriva om det till Finland." Brev från H Parland till M Parland 2 juli 1929, HPA, HPAm,
liksom brevet från Sesemann. Det Sklovskij-referat som finns bland Parlands efterlämnade papper
(i det röda blocket) är från juli 1929. - I kvarlåtenskapen finns en tunn bok med Parlands namn¬
teckning och förstrykningar, Kinofragen der Zeit, von Adolf Better und Wolfgang Schumann (Flug¬
schrift zur ausdruckskultur. Dürer Bund. 194.) u o 1924, inköpt i Tyska bokhandeln, Kaunas.
Boken innehåller "Das Filmdrama als kunsttypus" av Better, samt "Kino und Film von Heute" av
Schumann. Detta är antagligen en av de (i detta sammanhang förhållandevis ointressanta) böcker
Parland studerat.
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läsarnas huvud, framför allt har jag kommit underfunnen [sie] med att talfilmen är
bara skräp. (HPA)

"Jag har kommit till teorier" kan antyda både att han kommit fram till (i betydel¬
sen kommit på, skapat) teorierna själv, och att han kommit till (i betydelsen läst
om, mött) teorier i böcker eller genom personlig förmedling. Parland klagar
också på att han inte lyckas slutföra artiklarna.

I mitten av september blir tre artiklar färdiga, tack vare att han fått fribiljetter
till bio av en tidningsredaktion (som var granne med konsulatet), och därigenom
klarat filmartiklarna utan speciallitteratur. I samma brev sägs också att anledning¬
en till att han inte fått artiklarna färdiga hade varit att han "inte hade material" till
dem: "ich konnte sie immer nicht abschliessen da ich kein Material hatte, jetzt
ist es mir aber Gott sei dank gelungen".115 Artiklarna färdigställs utan special¬
litteratur, vad Parland nu här menar med det. Jag tolkar det som att Parland inte
läst mer om film, förutom det han läst i juli. Det material han nu fått tag på kan
vara de broschyrer och foton han rekvirerat från filmbolag. (Se brevutkast i
HPA.) Viss skepsis måste naturligtvis riktas mot Parlands egna uppgifter, som
Oscar Parland framhållit: Parland läser om film i juli, men har klarat sig utan
speciallitteratur i september.116 En förklaring som accepterar hans framställning
som trovärdig, skulle kunna hävda att han varit angelägen att läsa mer och inte
kommit vidare med artiklarna, samt att då han inte fått tag i annan litteratur än
exempelvis Sklovskijs Literatura i kinematograf (som inte innehåller de fakta¬
uppgifter om rysk film Parland sökt), därför fått klara sig utan denna. Läst på det
viset ter sig inte brevet den 10 september så motsägelsefullt, bristen på special¬
litteratur gäller mer speciallitteratur. Och kanske ser Parland inte Sklovskij som

en/i/mteoretiker i första hand, han nämner inte heller denne någonstans i film¬
artiklarna.

Sesemann var kritisk mot formalismen trots beröringspunkter med den egna
filosofin.117 Sesemann var bortrest när Parland arbetade på sina formalistiskt
inspirerade artiklar. Hur skall dessa fakta tolkas? Som att Parland mötte formal¬
ismen trots morbrodern eller att denne spelat en mindre roll än vad som hittills
varit taget för givet? Jag tror att vi åtminstone måste vara mycket försiktiga med
att tolka skeendet som om Sesemann varit den som introducerat Parland i formal-

115 Brev från H Parland till M Parland 10 september 1929, HPA (tyska), HPAm.
116 H Parland 1970, s 199. O Parland 1991, s 52-53.
117 Om Parlands artiklar uttalar han sig i brev till systern, M Parland, den 24 december 1929, HPA
(tyska), HPAm: "Artiklarna blir också småningom allt bättre." Detta kan tolkas som ett avstånds¬
tagande från de tidiga artiklarna, men också som en till intet förpliktigande utsaga om att allt går
framåt, uppåt. - En invändning som skulle kunna resas mot min behandling av Sesemann är att jag
genom min smala formalist-definition (OPOJAZ och de av dem accepterade) redan definitions-
mässigt reser en mur mellan formalisterna och Sesemann. Men om vi accepterar alla "fellow
travellers" och mer eller mindre fientliga kritiker som formalister skulle inte mycket av formalism¬
ens egenart finnas kvar, hela den ryska (och delvis den internationella) debatten under 1920-talet
skulle kunna placeras under samma formalism-rubrik. Det är bättre att hålla fast vid den smala
definitionen och diskutera likheter och skillnader i respektive estetik.
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ismen. Om han var kritisk mot den ryska formalismen, varför skulle han vara

angelägen att föra den vidare till brorsonen? Sesemann hade mycket riktigt rollen
som vuxen ledsagare, förmyndare och lärofader, för Parland under dennes vistelse
i Kaunas. Det var Sesemann som hjälpte till med kontakten med litauiska tid¬
skrifter och tidningar, litauiska författare, lärare i franska och tjänsten på svenska
konsulatet. Han försökte ge Parland rutiner och mål, uppmuntrade arbetet på
artiklar och författande. Det främsta målet tycks ha varit att få Parland att
bestämma sig för en framtida gärning, att studera vidare och/eller skaffa sig ett
yrke. Journalistiskt eller skönlitterärt skrivande var en tillfällig och osäker
sysselsättning, enligt honom, men han var villig att stödja och hjälpa på alla
sätt.118 Sesemann kände säkerligen till mycket av, för att inte säga allt, det som
Parland skrev om i artiklarna, men att han kände till det behöver inte betyda att
han var den som förmedlade det. Man skall inte heller överdriva kontakterna
mellan Sesemann och Parland - den förre har senare sagt att Parland besökte
honom alltför sällan.119 Jag menar att Sesemann måste anses vara en viktig länk
i kedjan av personer och händelser som fört Henry Parland i kontakt med rysk
formalism, men att han var den ende eller ens viktigaste kan vara en hårdragen
tolkning utifrån de dokument som finns att tillgå.

Om vi återvänder till Sklovskijs metafor, "springarens drag", så känner vi
alltså till något om Parlands teoretiska position, och något om Sesemanns. Kan¬
ske kan metaforen hjälpa oss vidare. Till springarens förflyttning hörde också att
den kunde hoppa över det till synes självklara eller söka sig andra anknytnings¬
punkter. Trots att förbindelser finns mellan Parlands och Sesemanns positioner är
det inte tvunget att linjen är rak mellan dem. Springaren kan ha gjort flera drag
och hoppat över Sesemann, eller startat från en icke tidigare diskuterad position.
Med visst stöd i brev med mera kan flera alternativa drag skisseras:

Det går att plocka fram en rad omständigheter som alla haft betydelse för
Parlands dragning till den ryska formalismen. Parland hade genom sin bakgrund
som ryskspråkig goda förutsättningar att intressera sig för och kunna läsa ryska
teoretiska texter. Han hade som medlem i ett finlandssvenskt modernistiskt

projekt möjlighet att identifiera sig med grannlandets modernistiska projekt och
den med detta sammanhängande kritiska och värderande, och på sitt sätt apologet-
iska, teoribildningen. Han hade i sin ofrivilliga exil i Kaunas som närmaste
anförvant en morbror som verkade som professor i filosofi, med internationell ut¬
bildning och internationella kontakter, tidigare verksam jämsides med några av
den formalistiska skolans gestalter, med intressen gränsande till deras. Men utan
den klara analytiska begåvningen och viljan att undersöka tillvarons lagbunden-
heter, paradoxer och ytfenomen, skulle inget ha kommit ur hans läsning av t ex

Sklovskijs Literatura i kinematograf - måhända en bok han fått av sin morbror,
som ogillade dess tendens.

118 Se brev från Sesemann till H Parland och till dennes föräldrar under 1929-30, HPA (tyska,
ryska), HPAm.
119

Intervju med Wilma Sezeman 27 maj 1996.
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Ett annat sätt att skissera förloppet skulle ha andra avgörande inslag: Parlands
filmintresse stimuleras av den ryska experimentella tjugotalsfilmen och i för¬
söken att tillfredsställande beskriva denna för den okunniga finländska publiken
snubblar han över Sklovskijs Literatura i kinematograf. Eventuellt lånade han
den av sin väninna och fransklärare Vera Pavlovna Sotnikova, exilryska och släkt
med en chokladfabrikant som av revolutionen tvingats ut ur hemlandet. Sotni¬
kova var bekant med Sesemann och arbetade som dansinstruktör vid Kaunas

judiska teaterstudio (organiserande bland annat masscener) och skrev senare balett¬
recensioner (med redigeringshjälp av Parland).120 Sklovskijs framställning av
filmens egenskaper tycktes honom välfunnen, nyskapande och med större till-
lämpningsområde än enbart filmen. Den enda nackdelen med Sklovskijs bok var
att den var sex år gammal och beskrev en filmkonst som sedan dess utvecklats
och gjort vissa iakttagelser föråldrade. Men som utgångspunkt för en aldrig
genomförd artikelserie om "Konsten och vår tid", en rad artiklar om film, och en
djuplodande essä om finlandssvensk modernistisk dikt skulle den vara tillräcklig.

Ännu en infallsvinkel: De litauiska och exilryska modernister som Parland
kommer i kontakt med som finländsk modernist introducerar honom mellan
'tefritschar' och snaps i karaff i den intressanta, inflytelserika, men allt mer mot¬
arbetade strömningen i ryskt intellektuellt liv. Man ser Parland som en fullfjädrad
avantgardistisk 'surrealistisk' poet och Quosego som en dadaistisk publikation
värd att hylla, och översätter och publicerar Parland i sin tidskrift, med porträtt
där han själv säger sig likna "en typisk jude-privastjik från Kovno". Parland blir
intervjuad i radion och lägger ut texten om den finländska modernismen. Men hur
jämföra finländsk, litauisk och rysk modernism? Kanske kunde Erik Thermans
dikter jämföras med Belyjs, Rabbe Enckells med Jesenins osv.121 Nej, en bättre
förklarings- och jämförelsemodell stod att hitta i formalisternas litteraturteori.
Och när betalningen från litauiska tidskrifter var dålig och osäker, varför inte till-

120 De författare som Sotnikova i andra brev sägs vara personligen bekant med var Blok, Jesenin,
Érenburg, Sologub. Uppgifter om henne i breven hem 9 maj, 3 juni, 9 juli 1929, 22 juni, 29
september 1930, HPA (tyska), HPAm. Om fadern och chokladfabriken, se O Parland 1991, s 53,
som fått uppgiften från Sven Grönvall (vilken träffat och brevväxlat med Sotnikova. Två brev finns
i Grönvalls samling, SLSA 903.1). Se vidare "Biografisk skiss" (Kaunas) ovan. - Notera att Sotni¬
kova är knuten till den institution i Kaunas, som Parland först inspireras av och skriver sin första
artikel om, den judiska teaterstudion. I O Parlands inledning till H Parland 1966, s 17, antyds också
att Sotnikova kanske varit minst lika betydelsefull för Parlands utveckling som Sesemann, som ju
ofta var på resa. Under maj 1929 till november 1930, medan Parland vistades i Kaunas, var Sese¬
mann utanför Litauen 18 juni-26 september 1929, 18 december 1929-25 januari 1930, 13 april-3
maj, 11 juni-16 juli, 16 juli—25 september 1930; sammanlagt 7 av 18 månader. (Från uppgifter i
brev, HPA, HPAm.)
121 En hårt driven tolkning av uppgifter i brev till Grönvall 19 juni, 27 juli, 28 augusti 1929, till
föräldrarna 19 juni 1929, till R Enckell 9 november 1929 (där det också sägs att det vid sittningarna
med de litauiska modernisterna "talas om allt annat än litteratur och konst"). Ingenstans nämns
litauiska modernister och ryska formalister samtidigt. Jämförelser: R Enckell med Jesenin, "Om de
senaste litterära rörelserna i Finland", H Parland 1970, s 149; Erik Therman med Belyj, "Röda
blocket" 18 augusti 1929. Alla dokument HPA, HPAm. - Se vidare Stam 1996b och "Henry
Parland i Kaunas" i kapitel I.
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lämpa dessa teorier på finlandssvensk dikt i ett försök att upprätta dess ställning i
hemlandet. Utlandet visade sig ju mycket imponerad av den.

Vad som egentligen skedde när Henry Parland sommaren 1929 mötte den
ryska formalismen, får vi antagligen aldrig veta. Jag menar att bland de scenarion
eller springardrag som ovan skisserats är alla möjliga, och att Sesemann repre¬
senterar ett av dessa möjliga drag, om det nu inte varit frågan om flera drag i
kombination - eller om helt andra pjäser.

*

I samband med Sesemann skall också V M Zirmunskijs texters möjliga betydelse
för Parlands essä diskuteras, med Parlands explicita hänvisning till denne som
ledare för "den formalistiska skolan" och Sesemanns kontakter med Zirmunskij i
minnet.122 Då de flesta jämförelser som hittills gjorts har varit inriktade på
Sklovskijs texter, skulle möjligtvis en blick i Zirmunskijs texter leda vidare.

I artikeln "Zadaci poétiki" ["Poetikens uppgifter"] (1919-1923) redogör Zir¬
munskij för OPOJAZ' publikationer och idéer, han nämner bland annat distink¬
tionen material och grepp, samt kritiken mot bilden som poesins kännetecken:
"The material of poetry is not images or emotions but the word. Poetry is verbal
art, the history of poetry is the history of verbal art." Så långt följer Zirmunskij
OPOJAZ' linje.123 Hans invändning och tillägg är att han vill föra in ett ny-
gammalt begrepp, stil, som samlande koncept. (Jämför Sesemanns kritik ovan -

att en morfologisk analys missar det viktiga om inte något tredje samlande söks.)
Begreppsparet material och grepp blir en treenighet.

Only with the introduction of the concept of style into poetics can the system
of principal concepts of this science (material, device, style) be regarded as
completed. A poetic device is not a self-contained, "self-valuable" fact of the same
kind as the facts of natural history: device as such, device for the sake of device, is
not an artistic device but a trick. A device is an artistic teleological fact determi¬
ned by its purpose: its esthetic justification is precisely in this purpose, i.e., in
the stylistic unity of an artistic work.

Zirmunskij menar att ett grepps roll i konstverket/texten är att understödja
enheten, och att greppet endast kan motiveras utifrån dess enhetsskapande verkan.
Parland betonade också enheten i sin essä, till exempel i den av Parland upp¬
ställda lagen för den modernistiska diktens komposition, se ovan s 140. Är då

122 Det är också praktiskt att placera Zirmunskij-diskussionen före kapitlet om filmartiklarna, då
Zirmunskij mig veterligt aldrig skrev om film.
123 Éirmunskij 1985, s 264, (citat) 268. - Zirmunskijs artikel är ett konstruktivt försök att vidare¬
utveckla genom att kritisera formalismen. Den hårdaste attacken finns i ett (ej översatt) förord till
den ryska översättningen av Oskar Walzel, Die Künstlerisches Form des Dichterwerkes', Problema
formy v poézii, Petrograd 1923, "K voprosu o formal'nom metode" ["Angående frågan om den
formalistiska metoden"]. Se N S Babenkos kommentarer i Zirmunskij 1985, s 399, G V Stepanovs
inledning i samma bok, s 9, eller Zirmunskij 1925, s 123, en artikel som upprepar det intressanta
från "Zadaöi poétiki". Se vidare Erlich 1980, s 96-98.
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Parlands "grundton" en motsvarighet till Zirmunskijs "stil"? Jag skulle vilja säga
att Parland lägger större vikt vid "kontrastverkan" och ostranenie, och att den
enhetliga grundtonen är vad som avgränsar associationerna utåt. Hos Parland för¬
blir också ostranenie det överordnade målet. Zirmunskijs stil är mer en egenskap
hos den organiska texten. "Stylistic unity" är inte vad Parland förespråkar, utan
snarare en till synes heterogen dikts enhetliga associationer. Zirmunskij leder i
artikeln organismtanken till dess absurda slutpunkt, och går med detta definitivt
längre än Parland, hur skulle en kontrast- och bildrik dikt kunna rekonstrueras
utifrån en del?

Just as the paleontologist will reconstruct the entire structure of the fossil animal
from a few bones, knowing their function in the organism, so the student of an
artistic style may reconstruct, in general form, the organic whole of an edifice
from the structure of a column or the fragments of a pediment, "predicting" its sup¬
posed forms. We believe such "predictions", in very general form, of course, to be
possible in principle also in the field of poetic style, provided our knowledge of
the artistic devices in their unity, i.e., in their prime artistic purpose, is equal to
the knowledge of architects or paleontologists.

Zirmunskij använder ibland termen dominant i betydelsen formerande element
som underordnar andra element: "[...] the dominant, the formative element, as it
were, is of course the unity of the emotional tone, which subordinates all these
themes due to the presence of certain stylising motifs".124 Senare skulle han
vända sig mot denna användning av termen, och menade att kritikern ofta identi¬
fierar dominanten som det fenomen som dominerar dennes syn på en text.1251
denna text av Zirmunskij ökas avståndet till Parlands essä genom bruket av

dominantbegreppet.
Parlands texter skiljer sig som synes från Zirmunskijs, trots gemensamma

drag, och det är inte särskilt troligt att Zirmunskij på något avgörande sätt format
Parlands syn på och framställning av formalismen. Hur skall då Parlands uppgift
om Zirmunskij som ledande formalist förklaras, om hans text inte visar några ex¬
klusiva överensstämmelser med Zirmunskijs? Zirmunskij nämns kanske helt
enkelt i egenskap av chef för litterära sektionen vid Statens institut för konst¬
historia i Petrograd - länge nära förknippad med formalismen.

En reflexion kan göras. När Parland i brev hem berättar om Quosego-essän,
nämner han förutom Sklovskij och Zirmunskij också Belyj som företrädare för
den formalistiska skolan. Detta skulle möjligtvis antyda en betraktelsehorisont
från 20-talets första år, när Belyj föreläste vid Statens institut för konsthistoria,
litterära sektionen, och innan Zirmunskij bröt med OPOJAZ. Uppgiften kan
komma från de texter Parland läst eller från Sesemann, vars direkta kontakt med

124 Zirmunskij 1985, s 284 (blockcitaten), 312.
125 Davydov 1985, s 99, 101. Steiner 1984, s 105. Se också Zirmunskij 1925, s 124.
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formalismen stammar från dessa år.126 Samtidigt är dock Parland medveten om
att formalismen är "våra dagars icke-officiella sovjetryska litteraturkritik" (158).
Frågetecknen kvarstår.

*

Undersökningen av Sesemanns och Zirmunskijs texter har inte lett vidare i annat
än negativt avgränsande mening. Vi vänder tillbaka till Parlands texter, film¬
artiklarna och de anteckningar som gjorts i samband med artiklarna.

126 H Parland till M Parland, 1 oktober 1929, HPA (tyska), HPAm. — Sklovskij 1974a, s 26, nämner
med gillande Belyj, Tynjanov med flera, dock icke Zirmunskij. - Zirmunskijs bakgrund var utan
tvekan sammanflätad med formalisterna. Att han brutit med OPOJAZ betydde inte att han själv såg
sig som mindre formalistisk, utan snarare som en sannare formalist. Zirmunskij var alltså (liksom
Sesemann) en av formalismens kritiker, och en som inifrån (till skillnad från Sesemann) försökte
reformera skolans metoder. - 'Akademisk eklekticism' kallades försöken i Tynjanovs och Jakob¬
sons nio teser 1928. Tynjanov (& Jakobson) 1981, s 137. Jämför Éjchenbaum 1979.
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Filmartiklar i Hufvudstadsbladet
Da ich die Absicht habe, das finnländische Publikum mit der
sovjetrussischen Filmkunst bekannt zu machen, erlaube ich
mich hiermit, mich an Sie zu wenden, mit der Bitte mir einige
Porträts von den Bedeutendsten russischen Kinodarstellern und

Regissören gegen Nachzahlung zuzusenden, vorausgesetzt, dass
dergleichen Bildmaterial in ihrer Verfügung steht. Im Falle Sie
ausserdem irgendwelche Broschüren etc. über russischen Film
hätten, wäre ich Ihnen gleichfalls äusserst verbunden, wenn Sie
mir davon einige Exemplare auf gleicher Weise zuschicken
wollten.

H:woll

(Henry Parland, brevutkast juli 1929, HPA.)

Innan vi ser närmare på de fyra artiklar om film Parland skrev för Hufvudstads¬
bladet, skall de anteckningar han gjorde i juli 1929 behandlas.127 Ovan visades
överensstämmelser mellan inledningskapitlen i Sklovskijs Literatura i kinemato-
graf och Parlands "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt". Anteck¬
ningarna stärker dessa iakttagelser. Parlands referat följer uppläggningen av
Sklovskijs bok och ligger i detaljer så nära källan att det måste anses bevisat att
Parland studerat Literatura i kinematograf. Referatet startar med ett resonemang
om ostranenie (Sklovskijs fjärde kapitel), kommenterar form och parallellism,
kommer in på film och skillnader mellan den litterära sujeten och filmens sujet,128
och avslutar med Chaplin.129 Just avsnittet om Chaplin kan vara värt att citera i
sin helhet:

Chaplin: han talar, tänker, upplever inte, utan rör sig. Rör sig. Mekaniskt.
Varje rörelseprocess hos honom slutar vid en punkt: en pose.

127 Anteckningarna finns, liksom brevutkastet ovan, i ett rött block i Parlands kvarlåtenskap och har
av O Parland daterats till juli-augusti 1929, HPA. Anteckningarna citeras i H Parland 1970, s 222-
223, respektive 200-201. Texten på s 222-223 skall placeras in vid uteslutningstecknen på s 200.
128 Del av begreppsparet fabula/sjuzet ["fabel/sujet", med många skiftande översättningar],
berättelsens material respektive form, som skapades av formalisterna för att skilja mellan
händelsernas kronologi, så som de äger rum för det skönlitterära verkets personer ("det narrativa
materialet"), och händelserna i den ordning som läsaren/åskådaren möter dem (med digressioner
etc), använda grepp m m ("den narrativa strukturen"). Citat från Aspelin & Lundberg (red) 1971,
s 333, 336. Se också t ex Erlich 1980, s 240ff. Märk att fabula i filmsammanhang syftar på det
filmade, oklippta råmaterialet. Aman 1973, s 120-121. - Parland använder ordet sujet i artiklar och
brev, uppenbarligen i ordets tyska betydelse: föremål, ämne, tema. Ordet fabula nämner Parland
aldrig. - Sklovskijs subject [innehåll] i tysk översättning: sujet. Se exempelvis Sklovskij 1974a. -
Om Sklovskijs (inkonsekventa) användning av termerna, se Richard Sherwood 1973, "Viktor
Shklovsky and the development of early Formalist Theory on prose literature", Bann & Bowlt (red)
1973, s 26-40.
129 Jag kan ge (kronologiska) paralleller i Sklovskijs bok till hela Parlands referat. H Parland 1970,
s 222-223: Sklovskij 1974a, s 25-28. H Parland 1970, s 200: Sklovskij 1974a, s 32-40; 1966, s 18-
23; 1988a, s 98. (Se också Sklovskij-referatet i Sheldon 1994, s 247-251.)

11 Krapula 161



Så Sklovskij, ur kapitlet "Chaplin":

Chaplin does not speak on film: he moves. He works with cinematic raw
material and does not translate himself from theatrical to screen language. I can¬
not at the moment define the essence of the comic nature of Chaplin's movement
but perhaps it lies in the fact that it is mechanical. You can divide Chaplin's
acting into a series of passages, each passage usually ending with a full stop, a
pose.

Resorting perhaps to metaphor, we might say that Chaplin's movement is
dotted. (Sklovskij 1988a, s 98. Mina kursiveringar.)

Till detta kan läggas rena parafraser av Sklovskij i Parlands filmartiklar.130 Att
Parland studerat Sklovskij är en sak, det verkligt intressanta är naturligvis vad
han gör av det lästa. Och med det är vi framme vid hans artiklar om film, bland
annat rysk film, för den finlandssvenska allmänheten.

I mitten av september 1929 får Gunnar Björling tre artiklar med posten, för
införande i första hand i Hufvudstadsbladet. Alla tre antas och "Den psykologiska
filmens bankrutt" publiceras den 27 september, "Filmens inverkan på våra dagars
litteratur" den 20 oktober, och "Den sovjetryska filmen" den 1 december, efter en
för Parland lång väntan.131 De tre artiklarna formar sig till en introduktionskurs i
tidig formalistisk filmteori, från tre pedagogiska infallsvinklar. Till samman¬
hanget hör att ljudfilmen/talfilmen under året höll på att komma till Litauen och
Finland. För Parland tycks den, när han skrev artiklarna, ha varit endast ett rykte.

*

"Den psykologiska filmens bankrutt" består i att filmen, i en strävan att vara en

syntetisk konst, har försökt anamma "både litterära och teatraliska moment" och
därigenom blivit "en avstjälpningsplats för allt det förlegade och värdelösa,
litteraturen och teatern inte mera ha någon användning för" (83).132 Parland för¬
söker hitta "filmens egentliga väsen och natur", vad som skiljer den från exem¬

pelvis litteratur och teater. Han söker, för att parafrasera ett uttryck lånat av

130 Där Parlands artiklar uppenbart parafraserar Sklovskij ges Sklovskijs formuleringar i noterna.
Filmdiskussioner som ligger i linje med eller motsäger Parlands resonemang tas också upp i
noterna.
131 Skeendet kan följas i breven från Björling till Parland, samt i Parlands brev till Sven Grönvall
och föräldrarna, HPA. O Parlands kommentarer i H Parland 1970 ger en inblick i förloppet.
Artiklarna återfinns i H Parland 1970, och sidnummer i den löpande texten hänvisar till denna bok.
132 Parlands kritik mot filmen som en "syntetisk konst, en konst, som skulle omfatta både litterära
och teatraliska moment och förena dem till ett helt", s 83, skulle kunna ses som en kritik mot

Éjchenbaums accepterande av filmen som "synkretistisk": "the characteristics of modern cinema,
as a syncretic form, seem justified", Éjchenbaum 1982, s 17. Dock menar Éjchenbaum att det
faktum att filmen övertagit drag från litteratur-teater förändrat förutsättningarna även för de
senare, s 15-18. Kazanskij 1982, s 73-74, menar att filmen, till skillnad från t ex den sammansatta
konsten teatern, förändrar de redan existerande former av kreativitet den använder, och därför
kan kallas syntetisk.
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Roman Jakobson, filmiciteten.133 Vari ligger filmens egenart, vilka är "filmens
primära egenskaper"?

Filmen är en alltigenom visuelltdynamisk konst. Den är helt och hållet upp¬
byggd på den rörliga bildens plastiskt-expressiva verkan, varigenom den vitt
skiljer sig både från litteraturen och teatern. Ty medan dessa företrädesvis basera
sig på ordets, språkets möjligheter, stöder sig filmen enbart på den stumma bild¬
ens: filmen är en stum konst. Filmen är en stum konst. (84)

Den rörliga bilden kan, enligt Parland, uppdelas i: "1) den rent visuellt upp¬
byggda bilden, 2) rörelsen, handlingen".134 Handlingen måste motivera bilderna
"en viss rytmisk enhetlighet", det måste vara jämvikt mellan de enskilda bilder¬
nas expressivitet och handlingens rytm: "'filmen löper bra'".135 Här applicerar
Parland den värderingsgrund han talade om i "Den modernistiska dikten ur formal¬
istiska synpunkt" på film: enhetligheten eller snarare jämvikten är "den väsent¬
ligaste förutsättningen för varje god film". (84-85)

Då litteraturen och filmen har helt olika grunder, ordet respektive den rörliga
bilden, måste varje bearbetning av ett litterärt verk för film misslyckas. Ett litte¬
rärt verk av högt värde har sin tyngdpunkt inte i handlingen, "utan i de statiska
momenten: tanke- och ordkonstruktionerna, samt i den psykologiska motivering¬
en eller analysen".136 Filmen kan på intet sätt använda detta, då "filmen ute¬
slutande grundar sig på det synliga bildmaterialets reala verkan. Filmen visar,men
förklarar inte." (85)137 Sålunda kan alltså endast den yttre handlingen i en roman

133 Jakobson 1973, s 63. Jämför Kuleäov 1988a, s 45: "cinema specificity" [kinematografichnost'],
Kazanskij 1982, s 59: "the specificity of cinema", Éjchenbaum 1982, s 7: "photogeny" \fotogenija]
(från Louis Delluc, 1924), eller Tynjanovs kritik mot den termen och mer korrekta neologism,
Tynjanov 1982, s 38: '"cinegeneity"' (alternativ övers "filmogeneity" [kinogenija], F W Galan
1985, "Style as Significance: Yury Tynyanov's Semantics of Cinema", Jackson & Rudy (red) 1985,
s 292).
134 Sklovskij 1974a, s 34-35: "Die Bilder der Poesie lassen sich nicht in einer Zeichnung festhalten,
da sie verbal sind. [—] Es könnte der Eindruck entstehen, als gäbe es für das Kino einen anderen
Weg - den Weg der Reproduktion reiner Bewegung, um es primitiv zu sagen, - den Weg des
Baletts. [—] Nicht einfach Bewegung, sondern Bewegung als Handlung, dies ist die Sphäre des
Kinos." I HPA finns en Parland-anteckning på ett löst blad som ganska väl korresponderar med
den sista meningen: "Filmens väsen: icke rörelse utan rörelse-handling". - Se också med Parland
liknande resonemang hos Éjchenbaum 1982, s 11. Dock ser Éjchenbaum filmen inte som en stum
konst: "it is not a question of 'silence', but of the lack of the audible word and of a new relationship
between word and object." Éjchenbaum uppehåller sig också vid förhållandet film-litteratur-teater,
s 8-18, med andra distinktioner än Parland. Se också Éjchenbaum 1973, passim.
135 Jämför Tynjanov 1982, s 47: "Rhythm is the interaction of stylistic choices [ljus och kamera¬
vinkel] with metrical ones in the unfolding of the film, in its dynamics." Tynjanov kritiserar utifrån
sitt semantiska/semiotiska perspektiv den ofta vaga användningen av termen rytm (46).
136 Jämför Sklovskij, som med ett resonemang om parafrasens omöjlighet förklarar svårigheten att
översätta från litteratur till film: "Om en roman inte går att uttrycka med andra ord än med dem
den är skriven, om det inte går att ändra på hur en dikt låter utan att förändra dess innebörd, desto
omöjligare är det att byta ut orden mot en grå-svart skugga på filmduken." V Shenshins översätt¬
ning. (Jämför Sklovskij 1974a, s 34.)
137 "[...] im Film wird nicht erzählt, sondern gezeigt. Es muss da nicht erläutert werden [...]."
Sklovskij 1966, s 21. - Denna överensstämmelse påpekas också av E Stenmark 1968, s 451.
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eller en novell överföras till ett filmmanus, vilket gör varken romanen eller filmen
rättvisa.138

Från teatern har den psykologiska filmen lånat "mimiken, spelsättet, skåde¬
spelarna". Teatern bygger på ordet, men då filmen till sin natur är stum, finns
ingen grund för det teatrala spelsättet. Parland introducerar här det formalistiska
begreppet motivering. Enligt (de tidiga) formalisterna var all filosofi, psykologi
etc endast efterhandskonstruktioner i verken för att motivera dess form, att moti¬
vera grepp.139 Filmens handling behöver ingen psykologisk motivering,140
medan teaterns konventioner - och ordet - kräver den, vilket splittrar rytmen hos
filmen, menar Parland. (86-87)

Parlands diskussion av talfilmen är tidstypisk.141 Eftersom filmen bygger på
stum rörelse är ljud något främmande i filmen. I enlighet med resonemanget ovan
blir talfilmen ett försök "att införa den psykologiska motiveringen på film¬
konstens område". Och ordet kommer i filmen aldrig att nå teaterns nivå på "ord-
expressivitetens område", då filmen är "en mekaniserad konst" och endast kan
reproducera ordet. Dessutom kommer ord i film att verka splittrande på rytmen
och det som kommer att sägas i filmerna kommer, av textrutorna i den stumma

138 Sklovskij 1974a, s 36: "Die Poetik des Kinos - das ist die Poetik des reinen Sujets." "Sujet" i
detta sammanhang tycks beteckna handling, rörelse. - Jämför också Éjchenbaum 1982, s 18, som
citerar Béla Balåzs, Der sichtbare Mensch oder die Kultur des Films, Wien 1924. Éjchenbaum
1973, s 123-124, förkastar resonemang som Parlands, att ordet har sin plats i litteraturen medan
filmen bygger på rörliga bilder: "cinema is not simply a moving picture, but a special photographic
language"; "the viewer [...] moves from the subject, from comparison of the moving frames to
their comprehension, to naming them; in short, to the construction of internal speech." Att bearbeta
en roman till ett filmmanus är helt legitimt, så länge filmiciteten ("the specificity of film") bevaras.
139 "Mit Motivierung [motivirovka] bezeichne ich die Erklärung des Sujetbaus durch die Um¬
stände. In einem erweiterten Sinne versteht unsere morphologische Schule unter Motivierung jede
Bedeutungsmässige Konstruktion; im Zusammenhang einer solchen Konstruktion ist eine Moti¬
vierung ein Sekundäres Phänomen." Sklovskij 1966, s 20. Se också Tzvetan Todorov 1977, "The
Methodological Heritage of Formalism" (1964), The Poetics of Prose, Ithaca 1977, s 263-264;
Aspelin & Lundberg (red) 1971, s 335; RPT, vol 4, 1977, s 38-39; Sheldon 1994, s 81 f; eller
Hansen-Löve 1978, s 197-200.
140

"Jag nämnde ovan att handlingen hos en film inte behöver motivering." (87) Jämför Sklovskij
1966, s 21: "Der Film bedarf der Motivierung beinahe überhaupt nicht." Jämför Hansen-Löve
1978, s 339. Se också Piotrovskij 1982, s 95, om att film behöver lättfattlig motivering, medan
psykologisk dito är svår att åstadkomma.
141 Den första ljudfilmen "The Jazz Singer", 1927, blev startsignalen för en förnyad diskussion om
ljudfilmen. Eisenstein var skeptisk till tal i film (Eagle 1981, s 37), liksom Tynjanov 1982. I ett
uttalande 1928 accepterade Eisenstein, Vsevolod Pudovkin och Grigori Alexandrov ljud i film om
det användes som montagematerial i skapandet av "a new orchestral counterpoint of visual and
sound images", "Statement on Sound", Taylor & Christie (red) 1988, s 234-235. Se samma verk för
den sovjetiska diskussionen 1927 och framåt. I väst kan Charlie Chaplin föras till skeptikerna mot
ljudfilmen (Calle Pauli, "Ljudet revolution för filmen", DN 3 januari 1994), liksom filmstjärnan
Brigitte Helm (med en stum roll också i Sönder). Signaturen Nocke, "Brigitte Helm tror ej på ljud¬
filmen", Våra Nöjen nr 40, 4-10 oktober 1929. Se vidare nedan, s 322. Några andra illustrativa
komparationer kan göras med två slumpvis utvalda finlandssvenska debattörer, och en svensk, vars
resonemang var för sig tangerar Parlands. C E Tallqvist, "Den amerikanska filmen. Referat hållet
å Nya svenska läroverkets konvent torsdagen den 21 april 1928", C E Tallqvists samling SLSA
867.6.1; signaturen N.-E. R., "Ljudfilm - stumfilm", Granskaren, april 1930, s 67-68; samt [osign
om biografkongress] "Stum film talar bättre än ljudfilm" SvD 5 december 1929.
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filmen att döma, att bli banalt och stereotypt. (87-88) Svagheten i resonemanget
är att filmens natur bestäms av samtidens film och därför berövas all utvecklings¬
potential. Ljud måste-medfilmiciteten i behåll-kunna vara en del av filmens
natur, utan att filmen för den skull blir litteratur eller teater. (Samma resonemang
gäller t ex färgfilm.) Redan i Sklovskijs Literatura i kinematograf, senare också i
formalisternas filmantologi Poétika kino, 1927, framhävs filmen som ett system
av tecken, filmduken som mottagare av ljus och skuggor, inte reproduktion av
verklighet.142 Parlands resonemang stannar vid hävdandet av filmen som "meka-
inserad konst", medan till exempel Éjchenbaum skiljer mellan den mekaniska
uppdelningen av filmrutor och filmrutornas projektion på duken. Filmrutorna är
filmens nödvändiga, mekaniskt-tekniska grund, men deras projektion, vad som

syns på duken (montage av "cine-phrases" etc), är det konstnärliga, det som bör
analyseras.143

Filmen skall alltså, enligt Parland, vara sig själv och inte snegla på andra
konstgrenar. Den måste gå sin egen väg. Vad är då bra film? Och hur kan filmen
utvecklas?

Filmen behöver en ny, egen mimik, en mimik som härleder sin natur ur film¬
konstens primära egenskaper och radikalt bryter med teatern. En rent kinemato-
grafisk plastik, som Charlie Chaplin delvis nått och som jag skulle vilja kalla
mekaniserad, emedan den saknar varje psykologiskt eller analytiskt underlag och
uteslutande bygger på den expressiva attityden. Det är spänningsmomentens, de
groteska situationernas och den rena akrobatikens visuella våldsamhet som
kommer att leda filmen mot nya uttrycksmöjligheter och befria den från all den

142 Sklovskij 1974a, s 34, 36; 1988a, s 99. - Poétika kino: Se Kazanskij 1982, Éjchenbaum 1982,
Tynjanov 1982 m fl. Märkligt nog poängterar Tynjanov i sin annars mycket framsynta essä att ljud
och färg inte hör till filmens särdrag. Ljud skulle leda till kaos och färg skulle leda till att exempel¬
vis närbilder skulle förlora sin betydelse. Tynjanovs resonemang är logiskt då det bygger på tesen
att filmens "fattigdom", dvs dess platthet och avsaknad av färg och ljud, är dess "konstruktiva
princip" (eller dominant). Det som gör filmen till en konstart är dess sätt att skilja sig från verklig¬
heten. Filmen skulle med färg eller ljud förlora något av det som skiljer den från verklighetsåter¬
givning. (32ff) Tynjanov gör, liksom Parland, misstaget att lägga filmiciteten i fdmens tidsbundna
drag (svartvit stumfilm) och glömma dess utvecklingsmöjligheter. Tynjanovs systemperspektiv, där
allt i en film endast är tecken för något, borde kanske lett till andra slutsatser om filmens natur. En
närbild borde i sin egenskap av tecken inte kunna förlora sin betydelse i färg, möjligtvis skulle
betydelsen förändras (jämför s 35-36). Tynjanovs resonemang om filmens "fattigdom" som dess
särdrag ligger nära Kulesov 1988a, en artikel från 1918. Jämför implicit kritik i Jakobson 1981b,
"Is the Cinema in Decline?" [1933], Eagle (red) 1981, s 161-166. Se också Hansen-Löve 1978,
s 339, not 550, och Galan 1985, s 289-304. - Jämför det synsätt Sklovskij har nått fram till i oktober
1930: "In silent cinema we quite easily got used to the idea that the visual image was soundless./
The empty space that formed in our consciousness was filled with music, accompanied by music,
which never entered the illuminated field of consciousness./ There were and are no demands for

straight-forward sound J However the actual cinematic image, the actual cinematic depiction, is not
a picture but a sign and a cinema film is a system of signs, a system of montage phrases that are
interrelated./ These montage phrases may either be plot situations, i.e. they may be shaped into a
story line, or they may be finished attractions (like the films of Eisenstein). Sound in cinema is first
and foremost a means of montage and sound in cinema is first and foremost a sound-sign."
Sklovskij 1988b, "Sound as a Semantic Sign", Taylor & Christie (red) 1988, s 305-307, citat från
306.
143 Éjchenbaum 1982, s 21-24. Kazanskij 1982, s 62.
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onödiga barlast av litterär och teatralisk tradition, den för närvarande suckar
under. (88)

Inte ens talfilmen kommer att kunna rädda filmen ur den kris den hamnat i och

förgäves försökt ta sig ur. Möjligtvis Chaplin och Buster Keaton, "den så förakt¬
ade amerikanska sensationsfilmen och farsen, gjorda efter originalmanuskript"
kommer att kunna ta filmen i rätt riktning.144 Ett ljus vid horisonten finns dock:
den sovjetryska filmen, som "vad originalitet och expressivitet beträffar [är] ena¬
stående", men som Parland inte behandlar i artikeln, då den har sin egen utveck¬
ling och ställer "den sociala tendensen" över "alla filmkonstens grundprinciper".
(88-89) Den sovjetryska filmen behandlas i en separat artikel.

*

I den första filmartikeln betonade Parland vikten av att hålla gränserna mellan
film och andra konstarter stängda. Av teater och litteratur har filmen, enligt
Parlands synsätt, inte erhållit några goda influenser. I den andra artikeln vänder
han på resonemanget och behandlar "Filmens inverkan på våra dagars littera¬
tur".145 Här framträder Parlands syn på litteratur något tydligare i jämförelsen
med filmen. Som vi sett ovan, var det typiska för filmen den rörliga bilden och
den dynamiska rytmen. Det typiska för litteraturen var "de statiska momenten:
tanke- och ordkonstruktionerna", psykologiskt motiverade. (85) I samtidens
litteratur ser Parland en kantring mot den för filmen typiska dynamiska
handlingen. Detta "sker på bekostnad av det rent litterära". Tydligast kan denna
utveckling ses i lägre genrer, men också i det nyvaknade intresset för den realist¬
iska romanen och i högre genrer. "Många av våra dagars romaner äro helt enkelt
med litterär tunn stil övermålade filmscenarier", skriver Parland. Det som trängs
tillbaka är "den litterära stilen och tankeinnehållet". (109-110) I detta samman¬

hang blir ett ord som "långsläpighet" ett positivt värderingsord, något som visar
på en viss ambivalens i Parlands litteraturuppfattning. Han innefattar också den
litteratur han själv företräder som mottagare av filminfluenser:

Jag kan i detta sammanhang [uppsving för handling och visuellt-dramatiska
moment på bekostnad av litterär stil och tankeinnehåll] inte låta bli att antyda
ytterligare en företeelse som pekar i samma riktning: språkets, ordschattering¬
arnas utpräglat visuella orientering, sådan den även förekommer inom vår
"modernistiska" poesi. (110)

144 Sklovskij 1988a, s 98-99, om Chaplin som filmens framtid. - Jämför Kuleäov 1988a och b, s 45-
46, 72-73, eller Tynjanov 1982, s 53, som också (ur ett backspegelperspektiv) hyllar "den primitiva
'komiska filmen'" [min övers], liksom Piotrovskij 1982, s 98-99. Galan 1985, s 303, pekar på ett
problem i sammanhanget: Hur skall filmen kunna utvecklas helt "filmiskt" på basis av denna film,
hur skall "seriös slapstick" skapas?
145 Filmens förhållande till litteraturen och teatern diskuterades, som antytts ovan, oavbrutet under
1910- och 20-tal. Se Taylor & Christie 1988, passim, ex A Piotrovskij 1988, "The Cinefication of
Theatre - Some General Points" (1927), s 178-180.
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En logisk följd av denna anmärkning vore att detta drag hos den modernistiska
poesin skulle värderas som en negativ influens, men detta kommenteras inte
vidare. I stället riktar Parland intresset mot den litteratur som varit mottagligast
för filminflytanden:skräpromanernas' område: detektiv- och budoarromanernas".
Ett utbyte mellan denna litteratur och filmen har rentav skett, menar Parland.
Detektivromanen har av filmen fått "så gott som alla karakteristiska drag", medan
filmen fått "budoarstilen" med dess "sentimentala, billiga kulissromantik".
Budoarromanen, vars popularitet är på nedgång, söker sig i sin tur mot filmen,
som lämpar sig "förträffligt för de erotiska momentens framställning". Dessutom
har budoarromanen en konkurrent i "den sexuellt-patologiska, skönlitterära
romanen", som står litterärt högre än annan erotisk litteratur. (110-111) Den
nämnde företrädaren för budoarstilen, Maurice Dekobra, uppskattades motvilligt
av Parland, något som ytterligare understryker det problematiska i att försöka
knyta värderingar till hans behandling av olika genrer.146 I artiklarna diskuteras
inte denna outtalade kritik av kanon; kanske upplevdes den inte som ett problem
eller som särskilt uppseendeväckande för Parland och kanske kunde han därför dis¬
kutera 'skräpromaner' med ärligt intresse. I själva verket var redan hans intresse
ett implicit uttryck för en kritik mot kanon och har, som vi skall se, ett vidare
syfte.

Parlands utredning av detektivromanens särdrag är intressant, dels för att han
menar att den fått alla sina karakteristiska drag från filmen, dels för att han i sitt
resonemang tydligare än vanligt avslöjar grunden och källan för resonemanget,
Sklovskij, men med karakteristiska skillnader. Parland vill ge detektivromanen
beteckningen "mekanisk litteratur", då den

[...] består helt och hållet av en enligt kinematografiska principer mekaniserad
handling, utan psykologisk motivering eller åtminstone med ett minimum därav.
Edgar Wallaces produktion, som enligt min åsikt representerar de yttersta kon¬
sekvenserna av den amerikanska förbrytarfilmens inflytande på litteraturen,
saknar sålunda fullständigt varje tankeinnehåll och grundar sig uteslutande på en
rent akrobatiskt uppbyggd handling, d.v.s. en rad spänningsmoment, vilka oav¬
brutet urladdas i varandra. (111)

Den mekaniserade handlingen består i, om det hela skall beskrivas formalistiskt,
att fabulan klipps sönder och i sujeten som möter läsaren är handlingen om¬
kastad. Med Parlands ord ett 'mystifikationsmoment', som består i "ett rent
schematiskt tilltrasslande av intrigen och ett likadant vilseledande av läsarens

146 Dekobra, liksom Michael Arien och Edgar Wallace, lästes med nöje, men också kritiskt, av
Parland. Se brev och anteckningar i HPA. Det som kan kallas högre genrer behöver inte automa¬
tiskt vara högre värderade än de lägre av Parland, något som passar väl in i det dadaistiska livsbe-
jakandet med åtföljande idealrealisation som diskuterades i kapitel I. Detta harmonierar också med
Sklovskijs syn på lägre genrer som en reserv för framtida, och sedermera kanoniserade grepp.
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associationer" som i filmen.147 Dock passar Wallaces romaner paradoxalt nog

dåligt som filmscenarier, då '"gåtan"' (en variant av mystifikation) som bygger
på det skrivna ordet och är en grund i många detektivromaner inte kan överföras
till filmen. "Filmen tillåter inga gissningar och tvetydigheter."148 Filmen har
ändå en motsvarighet till gåtan, en "successiv anhopning av handlingsmoment"
som "den amerikanska sensationsfilmens akrobatiska moment, sådana Fairbanks
och Harold Lloyd presterat dem. Resultatet blir i bägge fallen detsamma: fram¬
ställningen av en mekanisk handlingsprocess av största möjliga verkan på
åskådaren resp. läsaren och utan varje tankeinnehåll." (112) Parland menar att
litteraturen lånat från filmen (den tilltrasslade intrigen), men också att det finns
strukturella eller funktionella motsvarigheter till litterära grepp i filmen (inten¬
siteten i "anhopning av handlingsmoment" hos filmen respektive gåtans dubbel-
eller flertydighet). Målet för detektivromanen och filmen är enligt Parlands fram¬
ställning spänning, medlen kan skifta.

Även i Sklovskijs framställning behandlas påverkan mellan film och lit¬
teratur, de två läggs bredvid varandra; också filmen använder "'mystifikatorisk'
handling och parallellhandlingar. Men den använder dem på sitt vis."149 Filmens
påverkan på litteraturen kunde, enligt Sklovskij, ses i omotiverade grepp, abrupta
övergångar och frånvaro av psykologisk motivering.150 Då filmen alltså bygger
på intrigspinnande, blir personerna, för att scenarieförfattaren skall slippa intro¬
ducera och beskriva dem, stiliserade, de blir typer, som Chaplin.151 Parland utgår
från Sklovskijs beskrivning, men gör den till grund för ett eget resonemang om
film kontra litteratur. I sin argumentering kommer han till slutsatser Sklovskij
inte har anledning att komma till. Ett exempel är framhävandet av tankeinnehåll
som något särskilt för (god) litteratur, något som jag undrar om Sklovskij skulle
hålla med om utan att betona att detta tankeinnehåll endast är motivering för
intrigspinnandet eller för andra grepp.

Parland tycks mena att det finns ett motsatsförhållande mellan handling och
tankeinnehåll, och att den goda litteraturen utmärks av det senare. Möjligen
ligger det ingen värdering i att han frånkänner "den amerikanska sensations-

147 "Das Geheimnis im Film gründet sich hauptsächlich auf eine Umstellung des Sujets; also darauf,
dass die Ereignisse nicht in der Reihenfolge ihres Geschehens dargeboten werden. [—] Im Film
triumphiert die Umstellung des Sujets." Sklovskij 1966, s 18-19. Jämför Éjchenbaum 1982, s 18,
och dennes kritik mot tanken att montage endast är intrig-skapande: "We are used to thinking of
montage just as 'plot-construction', whereas its basic function is a stylistic one." Se också Éjchen¬
baum 1973, s 124, och Tynjanov 1982, s 45. Kazanskij 1982, s 76-77, menar i sin tur att montage
som intrig-skapare är filmens A och O, och att detta inte försämrar eller förenklar filmkonsten.
Sklovskij menar i sin tur (också i Poétika kino) att det finns både prosa- och poesi-film: "Plotless
cinema is 'verse' cinema." Sklovskij 1982, s 87-89. Parland uppehåller sig främst vid (prosans)
intrig som typisk för film.
148 "Der Film lässt keine Zweideutigkeit zu." Sklovskij 1966, s 20.
149 Sklovskij 1966, s 18. Min övers.
150 Sklovskij 1974a, s 40. - Sheldon 1972, s 351-371, refererar: "[...] the cinema was effecting a
new stylization in literature, seen in unmotivated devices, jerky transitions and lack of psycho-
logism." (355) Jämför Hansen-Löve 1978, s 339f, not 551.
151 Sklovskij 1966, s 22 eller Sklovskij 1988a, s 98.
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filmen" allt tankeinnehåll, då tankeinnehåll är filmen främmande. När han senare

diskuterar "den moderna äventyrsromanen" som släkt med detektivromanen och
kallar Burroughs' Tarzan "en rent kinematografisk hjältetyp", som "saknar varje
estetiskt eller etiskt underlag och grundar sig endast på den yttre, i handling
resulterande styrkan", framhåller han detta: "Tarzanhjältetypen [—] är inte heller
amoralisk, emedan detta skulle tillföra den ett visst idéinnehåll, för vilket den är
fullkomligt främmande." Betoningen på hjältens yttre företräden - "idealiserandet
av den yttre, på varje tankeinnehåll blottade styrkan" - kommer trots andra
möjliga källor (Jack London, sportintresset i samtiden) enligt Parland i första
hand från sensationsfilmen. Typstiliseringen av hjälten har sin motsvarighet i
hjältinnan: "den praktiska, vanligen blonda, intelligensfria kvinnan". (112-113)

Artikeln avslutas med en motivering till att den i så hög grad inriktats på den
låga litteraturen, något som visar på Parlands egna utgångspunkter (eller själv¬
ständiga vidareutveckling av Sklovskij).152 Förutom det faktum att den "egentliga
skönlitteraturen" inte kan bli föremål för en riktig analys då den "befinner sig på
en alldeles för trevande och kaotisk ståndpunkt" och att "den s.k. skräplitteratur¬
en" är mest tacksam att analysera i förhållande till filmen, så är den senare värd
ett större intresse: "Ty den [s.k. skräplitteraturen] representerar ett jättematerial
för belysandet av den västerländska civilisationens innersta väsen, icke minst där¬
igenom, att den tydligt och klart återspeglar en av dess orubbligaste lagar: det
kvantitativas seger över det kvalitativa." (114) Parlands andra filmartikel slutar
alltså i en sorts civilisationskritik.

Trots att Parland har framhållit att "tankeinnehåll" är typiskt för litteraturen
(ej för filmen), är läsaren dock inte mycket klarare över Parlands inställning till
hur detta "tankeinnehåll" kan diskuteras i litteraturen, om denne inte går till
inledningen av "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" och ett
fragment tillkommet i anslutning till filmartiklarna och essän. I essän argumen¬
terar Parland för att kritiken skall ägna sig mer åt den modernistiska diktens
"form- och uttrycksegendomligheter", i stället för dess "(ofta ganska tvivelaktiga)
idé- och tankeinnehåll" som "blivit föremål för en både djupgående och samvets¬
grann undersökning". Idéer finns i litteraturen, om än tvivelaktiga (osunda eller
oklart formulerade?) i vissa fall. Men det som bör undersökas är formen. Och det
är här formalismen kommer in som metod, med distinktionen material/form.
Idéer etc är endast material för dikten-verket. (156-158) Det är tydligt att littera¬
turens förmåga att förmedla bestämda idéer, tendenser eller tankar har varit
föremål för Parlands spekulationer, och ett problem som inte lösts i essän eller
artiklarna. Parland diskuterar problemet i ett fragment på baksidan av ett utkast

152 Dock kan det jämföras med en av Sklovskijs motiveringar för att syssla vetenskapligt med film,
film är en konst som berättar om samtiden och är en del av samtiden. Sklovskij 1966, s 17. Den
formalistiska synen på litterär evolution som (exempelvis) kanonisering av tidigare icke-kanoni-
serade genrer och grepp leder också till att uppmärksamheten bör riktas mot dessa lägre genrer. Se
Éjchenbaum & Tynjanov (red) 1985, och dessas respektive förord, s 13-19, samt Tynjanov 1993.
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till "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt". Jag citerar här hela
texten, och kommenterar den därefter.

Jag börjar bli allt mer och mer hågad definiera en dikts innehåll med de
associationer som dess material framkallar (inriktade 1. stiliserade medelst formen
naturligtvis). Form: det är gränslinjen utanför vilka associationerna inte får
sträcka sig.

Jag anser därför att talet om en dikts ideella innehåll som sådant är ett
nonsens. En dikt kan utgå från en idé och belysa denna, men den kan aldrig inne¬
hålla en sådan som någonting slutgiltigt.

När en diktare säges vilja uttrycka någonting (en tanke eller en tendens), har
han denna redan från början (i så fall vill han medels dikten belysa den) eller upp¬
kommer denna som en konsekvens av skapelseprocessen (i så fall låter han
läsaren på associativ väg själv sluta sig till den[)]. I bägge fallen utgör dikten
endast en hänsyftning, en riktning att uttrycka det som kallas för dess innehåll,
d.v.s. i grund och botten saknar den detta.

Och därför: kan varje begrepp som utgör materialet till en dikt ersättas med ett
annat, innehållande samma associationer som det förstnäm[n]da.

Jag menar för att säga någonting medels en dikt är det viktiga huru man säger
detta, icke vad man använder sig för uttryck av därvid.
(Jämför H Parland 1970, s 164)153

Ett försök till klargörande av vad Parland menar skulle kunna se ut så här. En
dikt kan i sig inte innehålla, vara bärare av, en viss idé, tanke, tendens. Idén (etc)
som diktaren vill uttrycka omvandlas i diktens konstruktion, dess form. Dikten
kan ge läsaren vissa associationer, som i sin tur kan innehålla en idé, rentav
samma idé som diktaren utgått från. Dikten utgör "endast en hänsyftning, en
riktning att uttrycka det som kallas för dess innehåll". Diktens form är gränsen
för associationernas utsträckning. Därför spelar den ursprungliga idén eller
begreppet mindre roll, det är diktens strukturering - "huru man säger detta" -

som är det viktiga. Om en diktare medvetet vill förmedla något med hjälp av
dikt, kan dennes uttrycksvilja ta två vägar. Antingen startar han med en idé och
vill belysa den med dikten, eller också uppstår idén "som en konsekvens av skap¬
elseprocessen", varvid läsaren på egen hand, genom associationer, kan komma
fram till idén eller budskapet.154 Idén (begreppet) - som material - går att byta

153 Det handskrivna fragmentet har av Björling rubricerats "Om diktens form. Tillägg", antagligen
vid redigeringen av H Parland 1932. Björling har tillagt: "Mer rättare: koncept till artikeln. (Belyser
saken utomordentligt väl från H.P.S ståndpunkt)". I HPA finns också en (av Björling 1932?)
maskinskriven version, med Björlings rubrik. Denna version har knappast skrivits av Parland som i
Kaunas skrev på en maskin utan å-typer. - Jämför Sklovskij 1974a, s 26, 29: "Worte sind in der
Poesie nicht ein Mittel, um Gedanken auszudrucken, sie drücken sich selbst aus und bestimmen
durch ihr eigenes Wesen den Gang des Werks. [—] Zweifellos wird im literarischen Werk auch
eine Reihe von Gedanken dargeboten, aber dies sind keine in künstlerisches Form gekleideten
Gedanken, das ist künstlerisches Form, die aus Gedanken als dem Material gebaut sind."
154 En jämförelse kan kanske göras med Parlands råd till Björling (diskuterade i kapitel I), att göra
avkall på begripligheten, "lämna bort ord, av stilskär, "och mer akta på formen" än Björling med
sin utgångspunkt i innehållen tidigare gjort. Brev från Björling till Parland 5 juni respektive 7-9
augusti 1930, HPA.
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ut, så länge de associationer som kan uppkomma genom diktens form är desam¬
ma.

Alltså, dikten kan i sig själv inte bära en idé (etc), även om idén kan åter¬
finnas hos författaren respektive läsaren. Detta innebär inte - i detta sammanhang
- en värdering, men är ett förtydligande av Parlands diskussion i ovan behandlade
artiklar.

*

Av de två ovan skisserade vägarna att förmedla idéer (etc) med hjälp av litteratur,
ter sig den andra, där idéerna uppkommer "som en konsekvens av skapelse¬
processen" och låter "läsaren på associativ väg själv härleda sig till dem" (164),
som den mer högtstående och konstnärligt fullödiga. I sin tredje filmartikel, "Den
sovjetryska filmen", spelar Parland ut den ryska mot den amerikanska och väst¬
europeiska filmen, och låter den förstnämnda få just denna roll, att pedagogiskt
leda filmpubliken fram "till ett självständigt lösande av problemet i fråga" (101).
Motsatsen är att moralen är bestämd från början och endast belyses av filmen
(jämför diktarens första sätt att förmedla något ovan):

Den västeuropeiska och amerikanska filmen har härvid i allmänhet nöjt sig med
en primitivt moraliserande ton: hjälten blir belönad med en kyss av hjältinnan,
medan boven inte undgår sitt rättvisa straff. Dylika moralkakor - de äro just
moralkakor och ingenting annat - ha vi blivit rentav oppositionellt stämda emot,
emedan de är alltför enkla och i ingen händelse övertygande. (101)

Den amerikanska och västeuropeiska filmen är efterbliven i detta hänseende, trots
att den ryska filmen "utgör ett typiskt exempel på konstens utilitarisering och
ställande i en viss idériktnings tjänst", dvs marxismens. Tendensen är heller
ingen samhällsfara, "den amerikanska lyxfilmen [har] säkert mera bidragit till
klasshatets uppblossande än de rent konstnärligt betonade ryska filmernas
positivt-idealistiska inställning". Om denna tendens ändå är ett stereotypt drag i
den ryska filmen är dess "högt konstnärliga uttrycksmedel" allt annat än stereo¬
typa, dessa har, enligt Parland, "bibehållit en enastående originalitet och
självständighet och därigenom lett filmen mot nya expressiva möjligheter". (95-
96) Vilka är då dessa uttrycksmedel och varför är de så överlägsna?

De är överlägsna därför att de utgår från filmens egenart - "utflyta ur filmens
visuellt-dynamiska karaktär" (95). Grunden är kollektivismen som yttrar sig i
användandet av masscener, där "skådespelaren-individen" blivit "skådespelaren¬
materialet" eller rättare "skådespelarna-massan". Personligheten blir mindre in¬
tressant, skådespelaren är en "typkaraktär", "tagen ur livet självt och alltigenom
inkonventionell", "understreckat naturalistisk och i avsaknad av varje förmildran¬
de drag". Regissören, som styr och "brutalt" pressar in skådespelaren - '"rå¬
materialet"' - i rollen, blir desto viktigare. I masscenerna blir det "ett expressivt-
intensivt återgivande av totalintrycket" och inte individens skicklighet som räk¬
nas. (97)
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Regin är betydelsefull, och i beskrivningen av den och montagetekniken visar
Parland hur främmandegöringen (ostranenie) utnyttjas för att nå det som vi inte
vanligtvis ser. Till skillnad från den amerikanska filmen, som endast avbildar
verkligheten "så måleriskt och intensivt" som möjligt,

[...] spränger den sovjetryska filmregin det realas gränser och formar om det till
en säregen, expressiv symbolik. Denna symbolik är samtidigt alltigenom "kon¬
kret", den medför inga övernaturliga moment, utan grundar sig vanligen på de mest
alldagliga företeelser, vilka ryckas ur sina vanliga sammanhang och ställas i en
ny stiliserad belysning. Den sovjetryska filmbilden är således baserad på till
synes i intet hänseende märkvärdiga detaljfotograferingar. Men det sätt varpå de
kombineras och understreckas ger åt dem en alldeles ny, symbolisk betydelse, och
det är på detta område, som den ryska filmen nått högst: i återgivandet av det
fördolda och undanskymda, som inte kan uttryckas annorlunda än genom omskriv¬
ning. (98-99)

Montaget av detaljbilder (t ex ansikten)155 fungerar främmandegörande (som
ostranenie). Detaljbilderna är exempel på användningen av "det nya materialet",
som av Parland framhålls som ännu ett typiskt drag hos den ryska filmen. Annat
nytt material är bilder på "de livlösa tingen" med deras speciella "expressivitet
och plastik", "maskinernas, vardagsföremålens och scenkonstruktionernas stum¬
ma språk", som kan vara mer övertygande än psykologisk motivering.156 Den
ryska filmen försöker också undvara textskyltar på detta vis, genom att låta "de
obesjälade tingen tala sitt visuella, symboliska språk", dvs genom att låta filmen
vara filmisk, med rörliga bilder utan avbrott. Dock kan även ett klipp som visar
till exempel en maskin splittra filmens rytm som en förklarande textskylt, in¬
vänder Parland. (99)157

I en tidigare version av artikeln diskuterar Parland utförligare nackdelarna med
textskyltar och menar att talfilmen är ett försök att undkomma problemen med
dessa. Fördelarna med talfilmen överväger dock inte nackdelarna, menar han, då
filmer från ett land inte kan förstås i ett annat land, och texter på separat duk
bredvid filmduken splittrar åskådarnas intresse.158 (Samma argument lär före¬
språkarna för dubbade filmer använda sig av idag.) I denna tidigare version
framhävs också ännu ett kvalitativt särskiljande drag hos den ryska filmen, den
arbetar med originalmanuskript eller en till ett originalmanuskript omarbetad
roman. (De amerikanska filmer som arbetar med originalmanuskript står också
högst i Parlands tycke, som vi sett i den första filmartikeln.)

155 Precisering från "Två motsatser - den ryska och den amerikanska filmen", H Parland 1970,
s 93.
156 Här kan möjligtvis en jämförelse med Huelsenbeck 1920, s 24, göras.
157 Jämför Éjchenbaum 1982, s 13, där nödvändigheten av att skilja mellan olika typer av text¬
skyltar framhävs, liksom att textskyltar är legitima delar av en film, om de används "cinemato-
grafiskt". Alternativ till textskyltar ser Éjchenbaum i "the cine-metaphor", s 30-31, som ungefär
motsvarar vad Parland beskriver.
158 >"pvå motsatser - den ryska och den amerikanska filmen", ej publicerad förrän i H Parland
1970, s 90-94.
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Att Parland spelar ut den ryska mot den amerikanska filmen betyder i förläng¬
ningen att han jämför Sovjet med USA.159 I Sovjet kollektivism, starkt ledar¬
skap (regissören) kontra individens begränsade värde, masscener, tendens, men
också pedagogisk skicklighet (smygande övertalning) och nyskapande konstnär¬
lighet i framför allt regin (montaget). I USA individualism, filmstjärnekult och
reklam, tekniskt skicklig, men opersonlig regi, med publiken harmonierande
smak, stereotyp handling och moraliserande.160 Det är en skickligt uppbyggd
jämförelse som gör sig bättre i den tidigare versionen. Viktigast för Parland var
dock att framhäva den för den finländska publiken okända ryska filmen, och med
det syftet kunde den välkända amerikanska filmen fungera som kontrast utan att
beskrivas alltför ingående. Att Parland på några få månader blivit något av en

expert på rysk film visar sig också i till synes självklara hänvisningar till film¬
studior och regissörer, filmer och skådespelare: Goskino, Sovkino, Mezrabpom i
Berlin, Goskinprom Grusia; Eisenstein och Pudovkin; "Pansarkryssaren Potem-
kin", "Modern", "Storm över Asien";161 Vera Malinovskaja, Nato Vachnadze, O
Volodko, B Cernova, Eggert, Solov'ev, Fogel, Inkizinov.

I sin beskrivning av den ryska filmen förhåller sig Parland fri i förhållande till
Sklovskijs Literatura i kinematograf, och använder endast dennes terminologi -
utökad med det för den ryska filmen typiska. Sklovskijs bok är skriven före (eller
utan att förhålla sig till) den ryska filmens blomstring och på ett oväntat sätt
beskriver han omöjligheten för film att göra montage med närbilder: "Det är
också omöjligt att fotografera Tolstojs detalj fixeringar, hans uppmärksammande
av det lilla i den stora bilden, på en tuggande fuktig mun, på doktorns hand, som
i sin avsky mot blod håller cigaretten mellan tummen och lillfingret."162

*

159 "Parland rörde sig på kultursemiotikens gränser när han ur tekniken för filmmontage härledde
vissa skillnader mellan Sovjetunionen och USA:s kulturer", skriver Broms & Tarasti 1982, översatt
från finska av J O Tallqvist, Hbl 6 juli 1983. Broms 1992, s 183-184, utvecklar resonemanget och
jämför Parlands sätt att söka motsatser med nutidens semiotiker. Broms menar också att Parland
måste ses som en av den moderna filmteorins centrala gestalter, något som väl måste betecknas
som ett alltför kategoriskt påstående. - I ett "bio-brev" till S Grönvall 20 september 1929 jämför
Parland på ett liknande, men mindre utförligt sätt, tysk film med fransk. I brevet finns inte någon
vidare syftning på fransk eller tysk kultur. HPA.
160 Summering från "Två motsatser - den ryska och den amerikanska filmen" och "Den sovjet¬
ryska filmen". Jämför Tynjanov 1982, s 46, som skiljer mellan gammalt och nytt montage, där det
förstnämnda håller ihop handlingen och förklarar intrigen, medan det senare lyfter fram kontraster,
skapar rytm m m. Galan 1985, s 295-296, menar att gammalt montage står för "Hollywood
editing", medan nytt montage är "Soviet montage", "(or montage properly speaking)".
161 "Pansarkryssaren Potemkin" 1925, regissör Sergej Eisenstein. "Modern" 1926, regissör Vsevo-
lod Pudovkin. "Storm över Asien" 1928, regissör Pudovkin (scenario Osip Brik).
162 Översättning V Shenshin (kap 6, "Kinematograf'), jämför Sklovskij 1974a, s 34-35; och
Sheldon 1994, s 246-247, 290. Sheldon framhåller att Sklovskij var okunnig om film och värderade
konstformen lågt innan han (efter exilen) såg Eisensteins Potemkin.
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Efter att ha skisserat den samtida filmens ställning, med svagheter och för¬
tjänster, samt formulerat en värderingsgrund för filmkonsten, skulle det naturliga
steget vidare för Parland vara att börja skriva filmrecensioner. Att han lekte med
tanken vittnar brevuttalanden om, han skriver kort om alla filmer han ser, som

övning.163 Men han befann sig fortfarande i Kaunas och en recensent för exem¬

pelvis Hufvudstadsbladet måste naturligtvis befinna sig i Helsingfors och se den
finska huvudstadens filmer. Kontakterna med tidningen var dock lösa, och Olof
Enckell som var Parlands kontaktman (med Björling eller Rabbe Enckell som

mellanhänder) kunde eller vågade inget lova om några fastare avtal med tidningen,
utan var i första hand tvungen att se till sin egen ställning.164 Vidare var

ljudfilmens utbredning ett grundskott för formalismen i Parlands tappning och
dessutom tycks hans egen inställning till de teorier han gjort sig till tolk för
vackla. "Jag annulerar härmed mina filmartiklar från i somras. Jag annulerar
nuförtiden allting som jag sagt för mer än 3 veckor sedan. Filmen kan måhända
ändå bli en syntetisk konst. Den är den enda som har möjligheter därtill. Fan
vet", skriver han till Sven Grönvall den 4 januari 1930.165 Inte heller den
sovjetryska filmen behåller sitt grepp om hans entusiasm, trots den ofta uttryckta
tron på filmen som konstart. En omprövning eller modifiering av tidigare
ståndpunkter var nödvändig.

Den 5 maj 1930 publiceras "Filmstjärnor och regissörer" i Hufvudstadsbladet,
Parlands sista artikel om film. Om tillkomsthistorien vet vi föga: "Varje hän¬
syftning på den saknas i Henrys anteckningar och korrespondens", kommenterar
Oscar Parland.166 Artikeln är mindre formalistisk och tonen närmar sig ett
kåseris. Att Parland fått distans till sina tidigare artiklar märks också i att han
mindre schematiskt jämför rysk och annan film, samt att han tecknar en gemen¬
sam utvecklingslinje med både rysk och europeisk/amerikansk film.

I filmens "klassiska, heroiska period" fanns filmstjärnor, idealiserade och
samtidigt banaliserade, men något "att se opp till". Filmstjärnan var en halvgud:
"Ty en varelse, vars liv består i att oupphörligt byta dräkt och däremellan förlova
sig, är en halvgud." Därför kulten av stjärnan, som "förkroppsligar alla den stora
massans ideal: en obegränsad garderob, barberare eller frisös varje dag och ett
moraliskt patos, som endast glansbilder och tvålreklamer kunna ha". (105)

163
"Jag övar mig att skriva filmkritiker: jag skriver en liten uppsats om varje film jag ser. Jag tror

att man sedan kunde ha nytta av detta i Finland, där filmkritiken är synnerligen primitiv." Brev till
fadern 9 oktober 1929, HPA (tyska), HPAm. Parland gör i anteckningsböcker korta anteckningar
om ca 30 filmer under andra delen av 1929, HPA.
164 Brev från Parland till R Enckell 9 november 1929 och svarsbrev 8-9 december 1929, HPAm.
Se också Holmström 1988, s 202-225.
165 Jämför brev till fadern den 10 januari 1930, HPA (tyska), HPAm: "Mina artiklar? Det är skräp
eller i varje fall ingenting betydande."
166 H Parland 1970, s 207. - Vissa tankelinjer (som konvergerar i artikeln) finns dock redan i Par¬
lands "bio-brev" till Sven Grönvall 20 september 1929, HPA: "Beträffande filmen för närvarande
överhuvudtaget, så anser jag att den beträtt tvenne riktningar. Den ena av dem är en reaktion mot
slutkyssen i åttonde akten och håller på att bli lika stereotyp som denna, den andra baserar sig ute¬
slutande på regissörens personlighet och talang, och en utpräglat dynamisk rytm hos handlingen."
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1930 har regissören tagit filmstjärnans plats. Vad ser Parland som orsaken till
denna förändring? Det olyckliga slutet, det tragiska slutet. Hjälten får ju inte dö,
en ny skådespelartyp, "som skulle kunna dö eller föda oäkta barn, utan att pub¬
likens tro på det godas seger därigenom skulle bli rubbad", måste skapas. Denna
nya typ var inte lätt att finna, ty den måste samtidigt vara populär. Utvägen var
att skapa flera typer - "lika många som det fanns människosorter" - och det är
här regissören behövs, som ordningsman för alla de nya typerna. (106) Förr var
det lättare för stjärnan:

En regelrätt filmstjärna av manligt kön kunde inte spela annat än första älskaren,
han fick inte ha några andra mänskliga drag än att kunna bära en frack, se mer eller
mindre fördelaktig ut och äga en outtröttlig kysskapacitet. Nu äro fordringarna
långt större. Filmskådespelaren av idag måste kunna köra bil, boxas, begå själv¬
mord, uppträda i skjortärmar och svettas till synligt bevis på sin själsångest.
Härav regissörens oumbärlighet. Utan hans säkra fältherreblick skulle skådespela¬
ren aldrig veta vilket han för tillfället skall göra: begå självmord eller svettas.
(104)

Regissören låter i viss mån filmskådespelarna hållas, låter dem "behålla de vackra
toaletterna, rätten att ge autografer och i undantagsfall t.o.m. talangen". Men an¬
svaret och makten har regissören. I övermod uppfinner han masscenerna, höjden
av regissörens makt över skådespelarna. En ny epok börjar. (107) Massscener har
dock sina negativa begränsningar: "Den amerikanska filmen har strandat på dem,
den tyska filmen efterhärmande ryssarna är på god väg att dela dess öde." Även
ryssarna har drivit dem till enformighet, ty "massan [kan] inte uttrycka annat än
patetisk upprördhet. Över vad? - känner man sig ibland frestad att fråga."
Maktens berusning gör också att regissörer nu tror sig kunna göra film av vilket
material som helst, kabaretstjärnor, slagdängor etc. (108)

Parland förkastar här masscenerna, och diskuterar inte alls det som han tidi¬
gare framhållit som konstnärligt högtstående i den ryska filmen (montage, när¬
bilder, "det nya materialet"). Han ser inte heller typstilisering som något gott.
Överhuvud använder inte Parland samma terminologi som tidigare i denna artikel.
Dock ser han regissörens maktposition som något i grunden gott för filmens
utveckling, då en bra film kan göras utan goda skådespelare av en bra regissör,
men aldrig utan en bra regissör. (103) Om ljudfilmen skriver Parland att det finns
för "många ljudfilmspatent", men han tycks samtidigt acceptera dess verklighet,
för i slutorden nämns den utan invändningar:

Filmstjärnehimlen har blivit allt mera töcknig. Regissörerna lida av storhets¬
vansinne. Fox har gjort konkurs. Därför önskar man i sitt tysta sinne ibland, att
Rudolf Valentino ännu levde, och att man i nästa ljudfilm åter skulle få se den
verkliga filmstjärnans överjordiskt smaklösa storhet. (108)

Mer än en sammanhängande omprövning är "Filmstjärnor och regissörer" ett
tecken på att Parland blivit mindre säker på sin sak. Han ser negativt på tidigare
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beskrivna drag (masscener, typstilisering och regissörens makt), han tycks accep¬
tera ljudfilmen167 och längtar nostalgiskt efter den enkla tid då filmstjärnan var i
centrum, vitt var vitt och svart svart. Att den europeiska och amerikanska filmen
följt den ryska i spåren har inte lett till de resultat man kunde väntat sig. Ur detta
kaos ser Parland inte någon möjlig väg - han antyder åtminstone inte någon lös¬
ning i artikeln.

Den utveckling som kan beskrivas i skillnaden mellan artiklarna från hösten
och denna fjärde filmartikel är i första hand inte en filmens utveckling under
hösten-vintern-våren 1929-1930, utan det är Parlands syn på filmen som ut¬
vecklats, mognat - och han själv som tröttnat. Nu ser han tendenser som fanns
där även när han skrev de tre första filmartiklarna, men då var det övergripande
målet att introducera och upphöja den ryska filmen. Nu har dess nyhetsverkan
avtagit, och Parland ser sig om efter nya grepp.

167 "Talfilmen är skit", skriver Parland till Grönvall 21 mars 1930. "Vad i helvete pratar de, när
deras röster låter som om de supit 2 veckor i streck och när de inte har någonting annat att säga än
idiotismer?" Grönvall var inte lika missnöjd med talfilmen, se brev till Parland 1 november 1929.
Också Rolf Palmén kritiserade, genom Björling 4 november 1929, och i brev 12 november samma
år Parlands negativa inställning till ljudfilmen: "Jag hoppas du småningom skall få tillfälle att se
mera talfilm och jag är övertygad, att din uppfattning då väsentligt kommer att förändras." HPA.
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Mellan Quosego och OPOJAZ

Att summera Henry Parlands estetiska åskådning i de artiklar och essäer som här
behandlats, ter sig som en stimulerande, men grannlaga, uppgift.168 Hur rättvist
bedöma artiklarnas särställning i samtiden, deras unika status som svenska intro¬
ducerande texter, samtidigt visa på både Parlands beroende av rysk teori och för¬
ankring i finlandssvensk debatt? Hur visa hans egna resonemang utifrån den ryska
teorin? (Att den ryska formalismens teorier var något nytt, åtminstone i det
svenskspråkiga Finland och i Sverige, var Parland säker på. Jag har inte funnit
något som talar emot den saken.)

Vad är det väsentliga i Henry Parlands bekrivning av formalismen och hans
egen tillämpning av den? Hur förhåller sig hans framställning av dikt och film
till Sklovskijs, Éjchenbaums eller Tynjanovs ställningstaganden? Vad blir reak¬
tionen hos Parlands vänner i Quosego-kietsen, framför allt Gunnar Björling och
Rabbe Enckell, inför den nya litteratursyn Parland anammat?

Det väsentliga i Parlands nyorientering kan summeras på följande sätt. Punkt¬
erna 1-4 är destillerade ur "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt",
5-8 ur främst filmartiklarna.

1. Diktens formsida och inte dess innehållssida betonas. Stämning, intuition,
idéer är mindre viktiga, i stället läggs vikt vid diktens komposition och stil.
Dikotomin innehåll-form ersätts med att allt som används i diktens koncipiering
(fonetik, syntax, rytm, men också idéer) kallas material, medan sättet materialet
kombineras "uttrycker dess konstnärliga form" (158).

2. Diktens uppgift är att avautomatisera perceptionen genom att överraska
läsaren med att "rycka tingen ur deras alldagliga sammanhang och ställa dem i en

ny, iögonenfallande belysning" (159). Detta "nyhetsintryck" (161) (jämför
ostranenié) ges genom "den poetiska bilden", eller genom att bilder och begrepp
ställs i kontrast mot varandra inom en versrad eller mellan versraderna. Det typ¬
iska för den finlandssvenska modernistiska dikten är den poetiska bilden.

3. Var ny poetisk bild eller varje kontrasterande montage av bilder och
begrepp har inte automatiskt poetiskt värde. Förutom att framkalla en reaktion
hos läsaren skall de ha "viss tematisk enhetlighet" (159-160) och de hos läsaren
"uppkommande associationerna måste [...] ha en enhetlig grundton" (161). De
visuella och fonetiska associationerna måste instrumenteras enhetligt. Utan denna

168 Rubriken skulle kunna formuleras på flera sätt, med vidare eller smalare begrepp, med
formalism eller Sklovskij som ena led och modernism, Björling-Enckellsk estetik eller bara Björling
som andra led. "Dada-individualism kontra formalism och fenomenologi" är ett exempel på en
annan formulering, O Parland 1991, s 40-55. En viktig skillnad mellan min och O Parlands fram¬
ställning är (förutom att jag tonar ned fenomenologins roll) att jag beskriver Parlands position med
en fot i vardera lägret, medan O Parland mer betonar motsättningen mellan Helsingfors/Björling/
Quosego-\\Aen och Kaunas/Sesemann/formalism-tiden.
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enhetliga grundton skapar kontraster och poetiska bilder endast "banalitet och
associativ splittring" (162).

4. En skillnad finns mellan poetiskt språk och "den vanliga prosan". Poesi
enligt (3) "innebär en begränsning (eller övervinnelse) av materialet", medan
materialet i prosan "uppträder oordnat (icke-övervunnet)". Poesi innefattar
(implicit) konstnärligt språk och prosa (också implicit) vardagsspråket med kom¬
munikation som mål.

5. Konstnärligt högtstående berättande prosa bygger på ordet och är därför
statisk. Det utmärkande för den är dess stil och tankeinnehållet, den arbetar oftast
med psykologisk motivering. Lägre genrer, som detektivromanen, har inspirerats
av filmen och har en "mekaniserad handling" (111) bestående av schematiskt till¬
trasslad intrig.

6. Idéer i litteraturen finns i högre utsträckning i berättande prosa än i
modernistisk lyrik. En diktare som ändå vill framföra idéer genom dikt kan gå till
väga på två sätt. Antingen utgår han från idén och försöker i dikten belysa eller
illustrera idén, eller uppkommer idén "som en konsekvens av skapelseprocessen"
så att läsaren genom de associationer dikten ger förstår idén (164). Parland
värderar det senare sättet högre.169

7. Filmen är och skall vara en självständig konstart och skall ej söka likna
litteratur eller teater. Dess egenart ligger i "den rörliga bildens plastiskt-expres-
siva verkan" (84). Filmen är stum och det är endast bilderna som verkar på
åskådaren. "Filmen visar, men förklarar inte." (85)

8. En god film har jämvikt mellan "bildernas visuella expressivitet och
rytmen" när bilderna avlöser varandra. Jämför (3) ovan. God film är gjord efter
originalmanuskript, och utvecklar filmens primära egenskaper, rörelse och
visualitet. God film undviker textskyltar. Exempel på god film är amerikansk
"sensationsfilm" eller fars, exempelvis med Charlie Chaplin eller Buster Keaton.
Rysk film har utvecklats längst, typiskt för denna är kollektivismen, som yttrar
sig i masscener, där skådespelaren endast är material, en typ, i regissörens händer.
Montaget spränger vardagen utan att för den skull sträva efter det övernaturliga.
Montaget av nytt material (närbilder, maskiner och vardagsföremål) har
nyhetsverkan (jämför ostranenie) och genom detta lyckas den ryska filmen återge
"det fördolda och undanskymda, som inte kan uttryckas annorlunda än genom

omskrivning" (99).
Parlands förhållande till formalistiska källor har berörts ovan. Här skall ett

utkast till en genetiskt komparativ summering ges. Utan tvivel har Viktor
Sklovskijs Literatura i kinematograf från 1923 spelat en stor roll för Parlands
framställning. Jag har påvisat genomgående och ordagranna överensstämmelser
mellan hans anteckningar i det röda blocket och Sklovskijs text. Det enda

169 Inte i fragmentet rubricerat "Om diktens form. Tillägg", men i "Den sovjetryska filmen". I
"Om de senaste litterära rörelserna i Finland" kritiseras bl a Hagar Olsson: "Den torra program-
mässigheten i hennes böcker hämmar sig likväl alltför ofta på deras konstnärliga halt." H Parland
1970, s 149.

178



explicita citatet hos Parland kommer av sammanhanget att döma från Literatura i
kinematografoch jag har påvisat ett antal parafraser från detta verk i Parlands essä
och filmartiklar. Kommentarer till Sklovskijs text (Sheldon 1972 och 1994,
Hansen-Löve 1978) styrker denna uppfattning. Paralleller till andra texter av

Sklovskij finns av naturliga orsaker, men exempelvis inledningskapitlet i O
teorii prozy, "Iskusstvo, kak priem", har en sån tydlig argumentation mot att den
poetiska bilden skulle ha någon särställning bland olika grepp, att det verkar
osannolikt att Parland skulle läst eller tagit intryck av denna bok. Några
exklusiva likheter mellan Parlands framställning, som främst behandlar lyrik och
film, och Sklovskijs prosateori har heller inte upptäckts. Vad gäller Sklovskijs
bidrag i Poétika kino finns inget att ta på.

Utöver Sklovskij (och formalismen) går Parland, såvitt jag kunnat se, i be¬
tonandet av den poetiska bildens särställning, främmandegörande (iostranenie) som
specifikt för modernistisk dikt, samt den modernistiska diktens bildstruktur, dess
visuella orientering. Hans värderingskriterium, att dikten skall ha en enhetlig
grundton, går också utöver Sklovskijs framställning, liksom "lag[en] för den
modernistiska diktens komposition" (161).

Till skillnad från Boris Éjchenbaum och Jurij Tynjanov använder sig Parland
inte av dominantbegreppet, han framhåller inte att diktens uppbyggnad är dyna-
misk-hierarkisk med en styrande dominant. Någon tecken-diskussion förs inte
heller hos Parland. Vissa likheter mellan Parlands essä och Tynjanovs Problema
stichotvornogo jazyka (1924) finns, men dessa är svaga och enstaka. Éjchen-
baums skaz eller betoning av en dikts ljudstruktur nämns inte, inte heller Éjchen-
baums idé om att filmpubliken formar "inre tal" som ackompanjemang till den
stumma filmen.170 Av Zirmunskijs utökning av material/form(grepp)-distink-
tionen till en triad finns inga spår. Morbrodern Sesemanns texter tycks inte heller
ha spelat någon betydande roll i sammanhanget.

Från Vladimir Majakovskijs artikel "Kak delat' stichi" ["Hur man skriver
vers"], 1926, finns eventuellt ett dolt citat i Parlands essä, samt vissa likheter.
Kontrasten mellan enskilda rader och ord framhålls av Majakovskij, men inte av
Sklovskij, i det jag läst.171 Detta kan tyda på att Parland studerat Majakovskijs
artikel.

I filmartiklarna spänner Parland över ett större fält än i Quosego-essån. Hans
precisering av litterariteten i berättande prosa som statiska ord, tankar och stil,
samt psykologisk motivering är påfallande svag och kan förklaras av att det är
kontrasten till filmen som är det centrala. Att lyrikens medvetenhet inför diktens

170 Skaz: "Narration som imiterar ett bestämt muntligt föredrag, som lägges i munnen på en
bestämd berättare och stiliseras efter denne eller efter en given språkmiljö. Används också som
genrebeteckning." Aspelin & Lundberg (red) 1971, s 336. Se också Éjchenbaum 1971b, "Hur
Gogol's Kappan är gjord" (1918), ibid, s 64-84. - "Inre tal": Det hörbara ordet finns ej i (den
stumma)filmen, men åskådarens tanke - det inre tal denne skapar - är ej utestängd. Éjchenbaum
1982, s 12-13, se också Éjchenbaum 1973.
171 Majakovskij 1958, s 78.
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uppställning på boksidan skulle vara ett filmiskt påverkat drag ter sig också väl
snabbt tänkt.

De avgörande skillnaderna mellan Parlands sätt att beskriva filmens primära
egenskaper och formalisternas i Poétika kino är att Parland inte beskriver filmen
som ett teckensystem, ett sekundärt system i förhållande till verkligheten och att
han beskriver montage som en i första hand intrig- och spänningsskapande teknik
(som dock kan användas för ostranenie, som i den ryska filmen). De likheter som
finns är mer allmänna, filmkonstens autonomi, filmen som stum konst, upp¬
skattningen av amerikansk slapstick och rysk konstfilm. Att Parland studerat
Poétika kino syns mig osannolikt, men inte helt omöjligt. De likheter som trots
allt finns där kan förklaras med att den ryska debatten rörde sig kring just dessa
frågor och att Poétika kino inte var unik i att behandla dem.

Jag vill samtidigt framhålla att Sklovskijs Literatura i kinematograf (samt
eventuellt Majakovskijs artikel från 1926) inte är en tillräcklig 'förklaring' till
Parlands formalistiskt inspirerade artiklar. Sklovskijs bok är knappast det enda
Parland känt till, vilket en extremt reducerande framställning skulle kunna hävda.
Parland tar utgångspunkter från Sklovskijs bok och följer egna spår. Ett gott
exempel på detta är "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt", som ju
explicit riktar in sig på den samtida finlandssvenska dikten, med ett formalistiskt
resonemang tillämpat på denna specifika dikt. Sklovskij diskuterar dessutom
lyrik mycket allmänt. Parlands presentation av formalistiska grundbegrepp i
essän är också föredömligt redig och pedagogisk, med några undantag. I de två
första filmartiklarna tycks utgångspunkterna också ha varit passager hos Sklov¬
skij, litteraturens och teaterns negativa inverkan på filmen och vice versa, hos
Parland renodlade och logiska. Artikeln om den ryska filmen tycks bygga på
senare material än Sklovskijs bok från 1923 och egna studier. Vad Parland skrivit
om i artiklar behöver inte heller vara identiskt med vad han kände till, även om

närmare kännedom om senare formalistisk diskussion borde avsatt spår i argu¬
menteringen.

Vi får heller inte glömma det historiska förloppet. Henry Parland kommer till
Litauen den 5 maj 1929 och sänder i september hem de tre första filmartiklarna
och essän för Quosego. Mellan maj och september möter Parland formalismen.
Den första artikeln för Hufvudstadsbladet, "Judiska teaterstudion i Kovno",
publicerad den 4 augusti, men skriven i juni-juli, visar inga tecken på formal¬
istiskt inflytande (om man inte räknar beskrivningen av "Wachtangovs revolu¬
tionerande postulat" som en beskrivning av ostranenie). Under de fyra sommar¬
månaderna arbetar han (från 25 juni) deltid vid svenska konsulatet, studerar
franska, skriver noveller och påbörjar ett antal artiklar i skilda ämnen. Av den
korta tidsrymden att döma kan han inte ha hunnit studera alltför mycket av
formalisternas skrifter, även om umgänget med litauer och exilryssar under denna
tid tycks ha varit flitigt.

Det Parland i första hand tagit fasta på i formalismen är alltså främmande-
göringsresonemangen, det konstnärliga värdet av nyhetsintryck och kontraster,
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distinktionen material-form, nedtoningen av idéernas roll i konst, var konstforms
autonoma utveckling. Till enskilda drag återkommer Parland i andra artiklar
1929-1930, artiklar som i övrigt skiljer sig från de här diskuterade.172

I fragmentet "Konsten och vår tid" från sommaren 1929 sägs samtidens konst
vara "rent tendentiöst-moralisk" utan "ideella mål", dess uppgift är att "obarmhär-
tigt-skeptiskt" avslöja tidens och miljöns defekter. Som en följd av detta kommer
så konstens "nya estetiskt-formalistiska ställningstagande till livet", karak¬
teriserat med orden "originalitet, effekt, den nya belysningen", vad vi i ljuset av
Parlands andra artiklar skulle kalla främmandegöring (ostranenie). (Fragmentet
slutar också med en passus om att man tidigare "betraktat konstens uttrycks¬
former som ett resultat av inspiration, genialitet".) (62-65) Här underordnas
alltså främmandegöringen ett samtidskritiskt syfte, konsten är här inte autonom i
förhållande till samtid och samhälle.173

I "Den moderna krigsromanen" (Hufvudstadsbladet 13 december 1929) görs
ostranenie till värderingskriterium för god konst:

För att ett konstverk skall äga verklig halt, måste det kunna framkalla en viss
nyhetsförnimmelse hos läsaren resp. åskådaren. Det måste öppna för våra ögon de
i det alldagliga livet osynliga sammanhangen, och ställa dem i en ny, oväntad be¬
lysning. Den känsla av omedelbar kontakt med omgivningen som härvid nås, är i
grund och botten just det som kallas för konstnärlig upplevelse. Man kan komma
till det på många olika sätt. (117)

Vid sidan av detta skriver Parland att i krigsromanen dominerar "Sujeten [...]
alltför starkt över den konstnärliga formen och kan endast hos verkligen talang¬
fulla personligheter som Remarque resultera i faktiska konstnärliga värden"
(119).174 Remarques "mänskliga, djupgående temperament" (118) sägs också räd¬
da Im Westen nichts Neues. Personligheten ställs alltså som garant för konst-

172 Till och med i brev till fadern 10 januari 1930 anläggs uttryckligen ett annat perspektiv på
vardagen, för att fadern skall få hans liv i Kaunas belyst från en annan (ostranenie) synvinkel.
HPA (tyska), HPAm. I brev till R Enckell 9 november 1929 berättas om hur den litauiska snapsen i
karaff inledningsvis imponerade stort på honom. "Nu har nyhetskänslan redan blivit avtrubbad och
flammar bara nu och då upp vid åsynen av någon speciellt stor eller innehållsrik karaff." HPAm.
173 Se t ex "Judiska teaterstudion i Kovno", Hbl 4 augusti 1929, Parland 1970, s 78-82, "Den
moderna krigsromanen", Hbl 13 december 1929, Parland 1970, s 115-119.
174 Begreppsparet fabulalsjuzet motsvarar (berättelsens) material/form, och sålunda borde sujeten
inte dominera på bekostnad av "den konstnärliga formen". Parland använder ordet sujet i betydel¬
sen intrig, handling, till synes utan att känna till fabula-resonemanget. Ett tack till Torsten Petters¬
son, som gjort mig uppmärksam på den terminologiska inkonsekvensen. - Parland skriver i samma
artikel att "sujeten har pressats in i en form" och att "den konstnärliga formen undergått" föränd¬
ringar "under sujetens inflytande". Parlands användning av ordet är alltså närmare den tyska:
ämne, tema, föremål. - Jämför Sklovskij i Literatura i kinematograf: "Die Poetik des Kinos - das ist
die Poetik des reinen Sujets." Sklovskij 1974a, s 36. Svensk översättning från ryskan av V Shenshin:
"Filmpoesin - är bara innehållets poesi." (Här blir den läsare som förväntar sig sujet - i betydelsen
fabula/sujet - alltså lurad av den tyska översättningen.)
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närliga värden. Parland vacklar mellan två synsätt.175 I den tyska versionen av
artikeln, som i grunden innehåller samma tankegångar, men med andra ord, fram¬
hålls i enlighet med Parlands Quosego-essä konstrastverkans betydelse för att
uppnå intensitet och närhet, och Remarques bok hyllas också för sin enhetlighet.
(120-125)

*

I avsnittet "OPOJAZ. Ryska formalister" beskrevs Peter Steiners tre metaforiska
beteckningar för tre (delvis parallella) utvecklingsstadier och textsyner i formal¬
ismen: Sklovskijs maskin, Éjchenbaums, Propps och Zirmunskijs organism,
samt Tynjanovs och Jakobsons system. Jag ställde också frågan om under vilken
av metaforerna, i vilken tradition, Parlands formalistiskt inspirerade texter hör
hemma. Parlands betonande av främmandegöringen (ostranenie), kontrastverkan,
konstnärlig prosa som statisk och byggande på ordet, spänningsskapande intrig
som mekaniserad handling, filmen som rörlig bild - allt detta placerar (liksom
den genetiska kopplingen till Sklovskijs Literatura i kinematograf) texterna i
nära anslutning till den tidiga formalismen,176 Sklovskijs maskin blir metaforen.
Men - Parland använder inte denna metaforik, ett verk är för honom inte summan

av sina grepp, Parland har en annan syn på idéernas roll i konsten och han sätter
enhetlighet eller jämvikt som ett värdekriterium vad gäller dikt, prosa och film.
Detta medför dock inte att jag vill sätta metaforen organism som rubrik. Det
enhetliga verket beskrivs aldrig som harmoniskt eller hierarkiskt. Och som tidig¬
are antytts anser jag inte att det går att finna någon explicit system- eller tecken¬
diskussion hos Parland, varför system-metaforen inte heller kan tillämpas. Par¬
land kan sägas att implicit antyda ett vidare synsätt, han kan diskutera en boks
framgångari termer av samspel författare-publik-tid,177 framhålla vikten av att
studera icke-kanoniserade konstformer,178 eller jämföra samhällen genom att
studera deras kulturyttringar.179 Mer rättvisande än Steiners metaforer skulle
kanske en mindre schematiskt förenklad framställning vara. Jag försöker:

Henry Parlands artiklar, främst de tre filmartiklarna i Hufvudstadsbladet höst¬
en 1929 och essän "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt", visar en
nära samhörighet med den tidiga formalismen. Parlands tillämpning av denna är
dock inte bokstavstrogen, utan han tar upp viktiga grunder, och använder dessa
för sina syften. Detta leder vidare, men också till en del motsägelser.180 Mot-

175 Inkonsekvensen i att i en artikel kritisera "svamliga slagord" och i en annan hylla Remarques
"mänskliga, djupgående temperament" uppmärksammades också av Hagar Olsson [Hgr. O.] i
recensionen av Återsken i Svenska Pressen 17 december 1932.
176 Jämför Hansen-Löve 1978 och dennes första fas, "Paradigmatisches reduktionsmodell", bl a
kännetecknad av kontrastmontage, s 88.
177 "Den moderna krigsromanen", Hbl 13 december 1929, H Parland 1970, s 115-119.
178 "Filmens inverkan på våra dagars litteratur", Hbl 20 oktober 1929, H Parland 1970, s 109-114.
179 "Två motsatser. Den ryska och den amerikanska filmen", H Parland 1970, s 90-94. "Den
sovjetryska filmen", Hbl 1 december 1929, H Parland 1970, s 95-102.
180 Motsägelser finns det också i Sklovskijs framställning och den som följer denna hamnar auto¬
matiskt i svårigheter, ostranenie kan exempelvis vara både konstens mål och dess medel.
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sägelserna kommer av att Parland också följer Quosego-gruppens expressions-
estetiska program, "den Björling-Enckellska estetiken".181

Värdet av Parlands artiklar kan inte i första hand mätas i deras renlärighet eller
anslutning till en viss textsyn. Därför gör man artiklarna (och Parland) en otjänst
om man kritiserar dem för vad de inte är eller om man slentrianmässigt tar dem
till intäkt för exempelvis formalistiska ställningstaganden som det inte finns
täckning för i texterna. Värdet ligger i den diskussion som de introducerade, eller
var menade att introducera, i Finland. Om en diskussion hade startat kunde också
de motsägelser och oklarheter som fanns ha retts ut eller preciserats. Att kräva att
Parland skulle börjat i formalismens mest avancerade fas är också att kräva för
mycket. Värdet ligger i det skrivna - som skrivet 1929 - och spekulationer i vad
fortsättningen kunde blivit om Parland fått leva leder egentligen bara tillbaka till
texterna. Med detta menar jag inte att texternas värde för oss idag minskar eller
att de främst har historiskt värde, endast att vi inte skall tillmäta dem andra
tankegångar än de som där uttryckts.182 Hur det Parland tillgodogjort sig av
formalistiska idéer verkade inspirerande på hans skönlitterära produktion är en
frågeställning som behandlas i läsningen av romanen Sönder.

Jag har hävdat att Parlands estetiska "program" ligger mellan (de tidiga)
formalisternas och de finlandssvenska modernisternas program, mellan OPOJAZ
och Quosego. Den finlandssvenska modernismens roll måste summeras och
Rabbe Enckells och framför allt Gunnar Björlings reaktion på Parlands artiklar
måste diskuteras. Gunnar Björlings kritik är intressant för den fångar brytningen
mellan hans program och Parlands formalistiska, men ger också en del allmänt
hållbara invändningar mot Parlands framställning.

*

Att Rabbe Enckells artiklar i Hufvudstadsbladet och Quosego 1926-1929 hade
betydelse för Parland råder det inga tvivel om; de var ett stort stöd för Henry
Parland när han skulle teckna en bild av Skandinaviens litteratur för en litauisk

publik.183 De fyra artiklarna om denna samtida litteratur, framför allt de två om
svensk och finlandssvensk sådan, överensstämmer väl med Enckells resonemang.
Parland använder Enckells artiklar som grund och citerar eller parafraserar dessa.
Parland betonar personlighetens roll för litteraturen: "De unga kräver återigen

181 Uttrycket är Mikael Enckells, t ex i förordet till nyutgåvan av R Enckells Inledning till Modärn
finlandssvensk lyrik, Helsingfors 1991, s XV.
182 Broms 1992, s 185, framhåller att Parlands artiklar var moderna och före sin tid, och att de
skulle varit det var de än skrivits. Utom kanske i Leningrad, Moskva och Prag, kan tilläggas.
183 Artiklarna påbörjades i maj och slutfördes i december 1929, utan någon tydligare influens från
de mellanliggande artiklarnas formalistiska tankegångar. De tyska manuskripten i HPA, se vidare
förteckningen i början av detta kapitel över hur original och översättningar motsvarar varandra.
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personlighet i stället för slätkammad litterär teknik."184 Strindberg sägs ha ett
våldsamt temperament, men ingen större förståelse för formella målsättningar,
"Fröding var en djup, originell personlighet", Vilhelm Ekelund är "enbart en

personlighet",185 Södergran har "ett utpräglat romantiskt temperament". Den
poetiska bilden har en central ställning i lyriken, lyriken byggs upp "på en inre
rytm hos de poetiska bilderna", den nya finlandssvenska lyriken kallas "kubist-
iskt stiliserad expressionism", och Södergran var den första som "ersatte rimmets
fonetiska och musikaliska möjligheter med den visuella bilden" och hennes dikt
kan jämföras med "ett kubistiskt motiv, vars rytm uttrycker brytningen mellan
de skilda planen (bilderna)", Diktonius' "poetiska bilder är brutala, våldsamma, de
kastar läsaren till marken", "Björlings bilder skriker mot varandra som reklam¬
plakat". Om Björlings dikt sägs också att "formen bestäms av det innehåll den
vill uttrycka". Parland citerar också Enckells fras om att bilden i den modern¬
istiska dikten talar omedelbart till syn och känsla. Parland förefaller alltså i dessa
artiklar acceptera beskrivningen av de finlandssvenska modernisterna som expres¬
sionister, samt kravet på starka personligheter. Beskrivningen av den finlands¬
svenska modernismen är i dessa artiklar solidarisk med vad som kallas Quosego-
gruppen.186 I essän för Quosego är tendensen en annan, men Parland håller fast
vid Enckells framhållande av den poetiska bildens centrala ställning i den modern¬
istiska dikten. Exakt vad han menar med den poetiska bilden är dock oklart, här är
Enckell tydligare: "Bilderna få inte främst tänkas sedda, de äro blott ett slags
uttrycksfullt bild- och teckenspråk, som sinnligt uttrycka alla känslor och före¬
ställningar, som medvetandet blixtlikt kan fånga."187 Parlands krav på att diktens

184 I original: "Die Junger vordem aber anstatt der glattfrisierten litterarischen Technik Persönlich¬
keit." "Junge litterarische Strömungen in Skandinavien"; "Unga litterära strömningar i Skandinavi¬
en", s 134.
185 "Fröding war eine tiefe, originelle Persönlichkeit", Ekelund "nur Persönlichkeit". "Die Littera¬
tur Schwedens heutzutage", "Sveriges litteratur av idag", s 138-142.
186 "Om de senaste litterära rörelserna i Finland", s 143-155. "Über die neuesten litterarischen
Bewegungen in Finnland'V'Die Litteratur in Finnland heutzutage": Södergran har "ein gesprochen
romatisches Temperament". "Die Poesie wird [...] auf einen inneren Rythmus der Poetischen
Bilder aufgebaut". "An Stelle der fonetischen und musikalischen Möglichkeiten des Reimes setzte
Södergran das visuelle poetische Bild." "Ihre G[e]dichte dürften am nähesten mit einem
kubistischen Motive vergleichen werden, an deren Rythmus das Brechen der verschiedenen
Flächern (Bilder) ausgedruckt wird." "Seine [Diktonius'] Bilder sind brutal, ungestüm, sie wefen
den Leser zur Erde". "Wie reklamplakate schreien die Bilder bei Björling gegeneinander". "Die
Form ist das Mittel mit der wir die Dinge in ihren Zusammenhang zwingen." "Über die neuesten
litterarischen Bewegungen in Finnland". "[K]ubistiskt stiliserad expressionism" ["ein kubistisch
stilisierter Expressionismus"] från "Den nyaste litteraturen i de skandinaviska länderna", s 137,
"Die neueste Litteratur in den skandinavischen Ländern". - Jämförelsen av Södergrans dikt med
ett kubistiskt motiv och beskrivningen av Björlings bilder som skrikande reklamplakat är närmast
parafraser av R Enckell 1926. Denna Enckell-artikel tycks ha gjort intryck på Parland, något som
avspeglas redan i en skoluppsats från klass IX (1926-27) om "Edith Södergrans diktning", uppsats¬
häfte, HPA. Parland skriver om "idéassociationer" som delvis ersätter logiken, om "föreställningar,
vilka blixtlikt snabbt avlösa varandra" och bilder som följer på varandra i så högt tempo att "för¬
nuftet icke hinner följa med, men nog känslan. Därmed uppnås just det, som den modernistiska
dikten avser: reproducerandet av en själsrörelse."
187 R Enckell 1926.
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kontrasterande bilder skall ha en enhetlig grundton ligger i linje med Enckells
beskrivning av Diktonius' dikt som "ett brokigt helt".188 Framhävandet av
diktens typografiska arrangemang har också en parallell hos Enckell, även om
Parlands sätt att felcitera denne och missa att det är bilderna som talar till synen
och känslan, inte dikten på boksidan, gör parallellen mindre tydlig.189 Enckells
"rena poesi", där form och innehåll sammansmält, kan också i Parlands ögon ha
legat i linje med formalisternas material-form-distinktion.190

Samtidigt vill jag framhålla att Rabbe Enckell i artikeln "Reflexioner kring
den rena poesin" i sin tur tagit intryck av Parlands essä och artiklar i Huvud¬
stadsbladet hösten 1929.1 artikeln framhåller Enckell att dikten använder "yttre
bilder, filosofi, stämningar, måleriska effekter och klangskönhet som medel" (läs
material) för det den vill uttrycka. Enckell ger också ett referat av den ostranenie-
teknik Parland beskrivit, dock med ökad förståelse av diktarens uttryck, inte att se
världen på nytt, som mål.

Vi insmyga i dikten ett överraskningsmoment, ett tankesprång som i sin
skenbara brist på 'logik' tvingar läsaren att överblicka hela sammanhanget och
med intuitiv skärpa spåra upp den psykologiska realitet som ligger till grund för
denna skenbart omotiverade vändning. Ju mer läsaren tränger in i dikten, dess mer
skall han förstå att inpassa denna vändning i det sammanhang den tillhör och han
skall då med intensiteten av en ny upplevelse finna sig förflyttad till en helt ny
värld.191

188 "En finländsk modernist", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 14-19.
189 De finlandssvenska modernisterna var alla (kanske med undantag av Södergran) mycket
medvetna om det intryck diktens bildstruktur gjorde på läsaren. S Ringbom 1991, s 125.
190 "Om den rena poesin", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 11-13. - Jämför Sklovskij 1974a, s 24,
om konstens tendens att förvandla representation, avbildande till stilisering, ornament, "ren konst¬
närlig form" ["rein künstlerisches Form"/ "purely artistic form", Sklovskij 1962, s 22], Se också
Sklovskij 1991, s 171-188, kapitlet "Bely and Ornamental Prose". Jämför programmet i Lagerkvist
1913, diskuterat i avsnittet "Bidrag i Quosego 1928-29. Diktsamlingen Idealrealisation 1929" i
kapitel I.

R Enckell 1930a. - Ekelund 1974 framhåller att Enckell kommer med något nytt i denna artikel,
samt diskuterar kronologin mellan Parlands och Enckells essäer för Quosegos femte nummer, och
erbjuder en salomonisk lösning på problemet: likheterna mellan essäerna kan förklaras utan att
något samband förutsätts. L Ekelund 1974, s 43-44, noter s 336-337.

Jag har en något skiljaktig syn på det hela. Vi vet att Parlands essä redan i september 1929 var
skriven och att Björling i brev till Parland 11 oktober 1929 nämner Enckells kommentar till essän:
" Rabbe tyckte, när han fick se artikeln, ungefär, att den utan att nämna honom (samt enligt
hans påstående, att saken ej förut framhållits) - egentligen upprepade en del saker som han just
framhållit, och kanske vi andra." (Brevet i HPA, delvis citerat av Ekelund.) Parland citerar faktiskt
Enckell i essän, vilket också kommenteras av Björling. (Det inkorrekta citatet är en passus som
Enckell använder i både "Gammalt nytt och verkligt nytt i poesi" och i "En finländsk modernist".
Ekelund nämner endast den första av dessa artiklar.) Tilläggas kan att Parland i brev till R Enckell
9 november 1929 kommenterar den genom Björling framförda kritiken ("Min artikel lär ni inte
hava riktigt tyckt om. Jag vet inte riktigt varför."), men att R Enckell i sitt svar 8 december inte alls
berör den, HPAm. Vi vet att Parland diskuterar främmandegöring (ostranenie) i "Den moderna
krigsromanen", filmartiklarna och i essän som Enckell läst. Enckell uppskattade de publicerade
artiklarna, enligt upprepade kommentarer i brev från Björling, HPA.

Det jag vill peka på och som Ekelund inte uppmärksammar, är att Enckell har läst Parlands
essä (Parland har inte läst Enckells), och medan han i brev 1973 till henne säger sig ha haft essän
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Med detta vill jag i första hand visa hur den expressionsestetiskt orienterade
Enckell och den formalistiskt orienterade Parland, trots de teoretiskt sett betyd¬
ande skillnaderna i synen på litteratur, kunde förena två skenbarligen oförenliga
synsätt. Enckells reaktion vid läsningen av manuskriptet till "Den modernistiska
dikten ur formalistisk synpunkt" var enligt Björling just denna, "att den utan att
nämna honom (samt enligt hans påstående, att saken ej förut framhållits) - egent¬
ligen upprepade en del saker som han just framhållit, och kanske vi andra."192
Parland stöder sig alltså på Enckell i artiklar och i Quosego-tssän, medan Enckell
i sin tur inspireras av Parland i sin artikel 1930.

Om Rabbe Enckell nöjde sig med en invändning som i första hand såg till
likheterna, var Gunnar Björlings reaktion starkare. Med Björlings ställning som
ledande obegriplighetsapostel i kåsörernas och kanhända också allmänhetens ögon,
hans roll som främste pådrivare för modernismens kampfront, men även den nära
relationen, personligt och intellektuellt, mellan Parland och honom, var Björling
känslig för avvikelser från programmet som han tolkade det. Björling väntade sig
mycket av Parland, men befarade samtidigt att denne skulle gå en alltför avvikan¬
de väg. Quosego-projektet höll på att rinna ut i sanden (liksom Ultra sju år tidig¬
are), 1929 kom i dess ställe. I brev hade han 27 juli spekulerat om en kärntrupp
av trogna: "Av Rabbe, dig, Therman, mig, Cid skall väl varda en kohort."193

liggande länge, "det är möjligt att den skrevs före min kännedom om Henrys artikel, därom kan jag
ej med bestämdhet uttala mig", är det endast ett sent uttalande som säger att det är möjligt att hans
artikel skrevs före läsningen av Parlands. Björling nämner inte artikeln i brevet till Parland, inte
förrän i ett Björling-brev den 11 januari 1930 nämns den ("Annars: Rabbe dundrar om den 'rena
poesien' i en ny artikel för Q:o." Brevet i HPA, delvis citerat av Ekelund.). Är det då inte troligt att
det nya hos Enckell i denna artikel, "överraskningsmoment", men också talet om att dikten
använder "yttre bilder, filosofi, stämningar, måleriska effekter och klangskönhet som medel", upp¬
märksammas av Enckell efter läsningen av Parlands essä (och hans filmartiklar i Hbl), som betonar
just dessa drag? Enckell hänvisar också, angående "'överraskningen' som estetiskt verknings¬
medel", till Parlands essä. Se "Lyrisk modernism", BLM nr 7, 1946, s 560-562.

I manuskriptform hade artikeln, enligt L Ekelund 1974, titeln "Om den rena poesin II", dock är
det manuskript som hon hänvisar till (SLSA 517, med rubriken "Den 'rena konsten"') skrivet långt
senare, efter Picassos Guernica. Ett tvåsidigt maskinskrivet manuskript med rubriken "Den rena
poesin II" finns (liksom ett handskrivet manuskript till "Om den rena poesin") i Cid Erik Tallqvists
samling, SLSA 867.6.2. Min hypotes stärks av de ändringar som Enckell företagit mellan "Den
rena poesin II"-manuskriptet och den tryckta versionen. Enckell har ändrat formuleringar i
Parlands riktning, från sanning till värdeupplevelse som mål. Jämför "Att nå ett konstnärligt uttryck
blir därför ur synpunkten av den medvetna konstnärliga skapardriften detsamma som att nå ett sant
uttryck" (manuskriptet, "sant" understruket och med frågetecken i kanten), med "Att nå ett konst¬
närligt uttryck är att nå ett uttryck för en omedelbar vårdeupplevelse" (tryckt version). Passusen
om överraskningsmomentet finns inte alls med i den tidigare versionen, medan passusen om yttre
bilder etc som medel för diktaren dock återfinns redan i manuskriptet.
192 Brev från Björling till Parland, 11 oktober 1929. HPA.
193 Utöver den nämnda kärnan av fem män nämnde Björling också några mer tveksamma namn,
Kerstin Söderholm och Barbro Mörne, några "icke-skrivande", och än mer tveksamt Diktonius,
"ja, hm, han är rätt oberäknelig, för mig är han inte nånsin att räkna med, därför att han just genom
sin munfullhet ställer till bråk på alla håll och kanske nån gång med oss. Trots att han gör mycket
för oss, gör han ock svårighet åt oss beträffande samgåenden och hyfsad stridföring. Han fäktar
modigt mot de äldre, mot Tulenkantajat, för tillfället troligen mot Hagar, men -. Om dig frågar han
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Erik Therman blev under hosten en av utgivarna av 1929 och nu kom dessa artik¬
lar från Parland. Kohorten var i fara.

Tilläggas skall dock att Björling gjorde allt för att få artiklarna publicerade.
"Gunnar B. har sprungit med tungan ur munnen runt staden med dem", skriver
Sven Grönvall till Kaunas den 18 oktober. Även Quosego-essän ville Björling
publicera. Han framhöll att de, Rabbe Enckell och han, ej skällde på Parland,
utan var glada över dennes arbete på deras område. Att andra vänner som Therman
och Olof Enckell kritiserat honom hade ingen betydelse för vänskapen, det hela
gällde "en strid om sak". "[T]ag ej illa upp av denna hetsiga diskussion!" bad
Björling. I tidigare diskussioner tycks Parland ha kritiserat modernismen, för att
den "bara ger punkter, bilder (film)", och artiklarna menar Björling ha fortsatt på
detta spår.194 Om denna tidigare kritik kommit från Parland redan under åren i
Helsingfors är hans krav på enhetlig grundton i de associationer dikten kan ge en
konsekvent uppföljning. För att inte bilderna skall upplevas som enskilda
detaljer ("punkter") krävs något sammanhållande, enheten får ett positivt värde.

Grundläggande i tvisten om "Den modernistiska dikten ur formalistisk syn¬

punkt" måste varit att Parland talade om hur kritiken skulle behandla den modern¬
istiska dikten, med inslag av egen kritik mot dikten, medan Björling talade om
hur dikten skulle skrivas.195 Grunden i Björlings "universalistiska dada-individua-
lism" i Quosego är livsmysteriet, och diktens uppgift är att öppna för livet.
Livet är obegränsat och kaotiskt. "Gränserna mellan yttre och inre har genom¬
brutits [...]." För dikten betyder detta att form och innehåll är ett, dvs att formen
kommer ur innehållet. Till skillnad från äldre dikt där innehållet och formen är

bestämda på förhand har den modernistiska dikten inga begränsningar. Den är "till
syftet ett icke-intellektualistiskt, icke-avslutat, icke medelbart beskrivande, icke a

priori berättande". Den modernistiska diktens form får inte begränsa det obe-

alltid vänligt, fortfarande." HPA. - Jämför Björlings summering av Quosego-tiden och uppräknade
namn i Björling 1947, s 35. Se också Warburton 1984, s 220.
194 Kursiv plus understrykning innebär dubbel understrykning av brevskrivaren. - Brev 11 oktober
1929, HPA, liksom det anförda Grönvall-brevet. - Se också Björlings (osignerade) dödsruna,
"Henry Parland död", Hbl 14 november 1930: "Han hade hade nog av medfödd konstnärlighet för
att ha förstått den litterära formens betydelse för innehållet. Han sökte allvar, synteserna, han
klagade stundom över att vår tid analyserar, löser upp i punkter, - detta var en kritik över själva det
moderna i litteraturen och livet."
195 Skillnaden mellan skriva och beskriva litteratur behandlas av Parland i en (till synes kryptisk)
anteckning från sommaren 1929, med rubriken "Konsten och vår tid", anteckningen hör troligtvis
samman med det längre fragmentet med samma rubrik, s 62-65. Här framhålls att "kritiken och
konsten bör tala olika språk", om konsten bör bygga på "den formalistiska principen" (ostrane-
nie?), i det längre fragmentet karakteriserad med orden "originalitet, effekt, den nya belysningen"
(65), skall kritiken tala klarspråk: "1). Vår rädsla för att tala med vanliga ord7 2). Denna rädsla ett
resultat av den formalistiska principen./ 3). Kritiken och konsten bör tala olika språk./ D.v.s.
kritiken behöver ingalunda även den bygga på den formalistiska principen." Rött block i HPA,
citerat i H Parland 1970, s 186. Sklovskijs kritikerprosa är dock kongenial med de texter den
beskriver, arbetar alltså med främmandegörande tekniker ("den formalistiska principen") i motsats
till vad Parlands fragment föreskriver. - Troligtvis ligger denna skillnad i syn på kritikerns fram¬
ställningssätt bakom Oscar Parlands förvåning och besvikelse när han mer än 40 år senare läser
Sklovskij: "detta geniala, maniakaliska sammelsurium". O Parland 1991, s 51.
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gränsade, men är heller inte godtycklig.196 Så skulle en ytterst kort samman¬

fattning av Björlings ßwosego-estetik kunna se ut.
Björlings första invändningar mot Parlands essä och artiklar, den 2 oktober

1929, är att de kommer med "sanningar som gäller till hälften (och kan slås i
skallen på oss!) särskilt i Quosego-artikeln". Kampfronten får inte splittras mer.
Björling förstår inte heller vart Parland vill komma, vill inte uttala sig innan han
läst mer, men menar att essän "var rätt skarpt skriven".

Men den "analyserar" så förbannat. Jag tyckte, att just det icke-universalistiska
och icke-dadaistiska ens [hos?] D:s framträdde därigenom att det så där kan
analyseras (Ehuru du gjorde det bra!) Det som är rätt i dina påståenden har jag nog
sagt, fast ej så skarpt, effektfullt, ensidigt och - klart (l. oriktigt?) som du. Hm.
Men kanske kan jag gilla din artikel. I många avseenden är den mycket bra. Men
den smäller till - för mig är innehållet allt, fastän det är på kläderna det beror, just
sättet, snitten, relationerna!!197

Essän analyserar, enligt Björling, och detta kan inte tillämpas på den dada-
universalistiska dikten, men däremot på Diktonius. Det som han håller med om
är det som han känner igen, det han redan sagt eller skrivit. Och viktigast av allt,
för Björling är innehållet "allt", medan uttryckssättet, klädernas snitt, är det som
förmedlar innehållet.

I nästa brev, den 11 oktober, utvecklas kritiken. Att filmen skulle påverkat
modernismen menar Björling endast är en sida av saken, att man vill ge "omedel¬
barhet, åskådlighet, (eller åtm. paralleller)". Men modernismen vill också ge mer,
menar Björling och fortsätter:

Men - vi ger ej bara konkretion, vi ger också konstruktion, väsentlighet, typise-
ring, intellektanalys och symbolisering och vad allt. [—] Helt enkelt därför att vi
vill det individuellt omedelbara, men samtidigt det universella i rummet: alla
individerna, typen, och i medvetandet, i dess vidd och inriktning. Jag tycker att du
för mycket betonar den ena sidan (Dåligt uttryckt.) Jag har ju nog vågat mig på att
tala för ytas lyckas plikt, för sensation, bluff, koketteri osv. Men det tyckes mig
att du med ditt angrepp i filmartikeln - genom att ej ha kompletterat påståendet
eller utfört det vidare - angripit dig och mig. Och även i den här artikeln tar du på
formen, som är en del av innehållet och hör ihop med detta samt därför ej är en lik¬
giltig sak, som den vore något för sig, och som om man skreve modernism som
en fullkomligt dödande och död formkonstruktion å la: så här skall det skrivas,
konstrueras. Men vi vill ju smälla ut med en viss omedelbarhetens oskrivna rike¬
dom och oförutsebarhet.

196 Denna korta redogörelse bygger på Carpelan 1960, s 126-128, och Holmqvist 1987, s 115-116,
de två citaten från "Blixtanalys" respektive "'Råhet'", Quosego nr 2, 1928, s 118, och nr 4, 1929,
s 194. Jämför också Parlands karakteristik av Björling, "Über die neusten literarischen Bewegung¬
en in Finnland", HPA; "Om de senaste litterära rörelserna i Finland", H Parland 1970, s 148-149.
197 HPA, liksom följande anförda brev. - O Parland diskuterar och citerar ur dessa brev i
H Parland 1970, s 223-226, och i O Parland 1991, s 40ff.
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Modernismen är mer än yta, mer än form, att skriva dikt enligt Parlands "lag för
den modernistiska diktens komposition" antyder att modernismen är en "död
formkonstruktion". Modernismen vill det oförutsedda, det obegränsade, i innehåll
och form, "det individuellt omedelbara, men samtidigt det universella i rummet".
Obegränsningstanken godtar inga regler, och därför kan Björling heller inte förstå
Parlands accepterande av rimmet, som (åtminstone i ryskan) kan fungera som
främmandegörande element (ostranenie). Rim, liksom rytm, hör till "en sluten,
given, formuppfattning". Innehållet är viktigare än formen. "Vi utgår från inne¬
hållen som skall formas, och vi anser inte att något är vunnet med det där kling-
klangandet." Samtidigt accepteras äldre dikt, men den skall ej imiteras. Björling
förstår inte det Parland vill få fram, att en lek med konventioner, normbrott, kan
vara en typ av frihet.

Främmandegöring som mål för dikten är nästa angreppspunkt. "Effektsökeri"
är Björlings beteckning på företeelsen, eller rättare, den beteckning kritiker kan
sätta på den, och därför är det dumt att framhäva den.

- Effektsökeri är ju en enfaldig beskyllning mot allt som är äkta och starkt 1. har
åtm. någon fräckhet, glans, originalitet. Men man kan jonglera bort allt med -

effektsökeri, - vi skall söka den stora effekten, alla effekterna, och då behöver vi
inte förkasta någrasomhelst medel, men - grundtonen, obs. den! Det ordet är för
resten farligt att uttala, därför att det är just den som ingen kan rätt bedöma. Det
äkta kallas alltid för oäkta.

Vad grundton innebär i Parlands essä är något oklart, vilket påpekas av Björling.
Som exempel ger han de tillmålen hans, Rabbe Enckells och Parlands dikt fått:
kokett, tillgjord, tunn.198 Att använda ordet grundton, "ett kvasistämningsord",
kan också leda till att man av Parland kräver "allsköns formulerad idealism å la
G.r Bg och värre än så. Medan jag säger: hällre en svordom." Grundton är dock
ett riktigt krav, men det vore bättre att tala om "sammanhangen, relationerna
mellan medvetenhetsinnehållen".

Även här sätter alltså Björling innehåll mot formen. Och det är i detta
problemet ligger. Att Parland skrivit att analysen vinner på att behandla form¬
problemet, och att idéer med mera kan behandlas som material för dikten, förstår
aldrig Björling. Han upprepar att innehållet styr formen, vilket Parland i essän
kallar en "litterär fördom". (157) Men Björlings varningar mot effektsökeri och
användandet av ordet grundton har fog för sig. Effektsökeri med enhetlig grund¬
ton, det vore kanske en ambivalent kritikers dom över formsträng men "inne¬
hållslös" dikt. Björling sammanfattar sin kritik på följande sätt:

Som synes är där ett och varje att anmärka, trots att din artikel hade sina för¬
tjänster. Skällorna i filmartikeln måste uppfattas som ett slag - mot dem själva.

198 Jämför Rolf Lagerborg, "Gaga", 1929, s 120: "I Quosego är grundtonen brustenhet." Eller
Hagar Olsson [H:gr. O.], "Brådmogen intellektualitet", Svenska Pressen, 17 december 1932: "Det
finns ett grått patos över oss alla - detta tålmodiga livspatos är den oantastliga och rena grundtonen
i Parlands ungdomligt nyckfulla livsverk."

189



Såsom de framförts. Och det ensidiga framhävandet av bilden, (blott den ena sidan
av saken: omedelbarhet, äkthet, åskådlighet) liksom godtagandet av rimmet
vilket är ett relativt icke-begripande av hela vår princip mot de givna formernas
tvångströja och förvanskning & oäkthet, detta är brister i artikeln. Likaså det allt¬
för ensidiga formpedanteriet. Men naturl. har du rätt ang. formsträngheten.

Parlands svar är som bekant förlorade, men efter denna utförliga kritik tycks
stridsyxan grävts ned. Björling menar i brev den 4 november att de "tvistar om

ord", att Parland är "för bråkig med [för?] att hålla på form, metod osv", och att
de "i grunden menar [...] detsamma, fast jag framhåller att nytt innehåll ger en ny
form", och ger som exempel sin egen utveckling. "I mina tidigare saker finns
sentimentalitet idealistfraser, 'stämning' och kristligtermer, utförligheter (6 rader
i st. f. 3); för tydlighetens skull). Men på en viss, rätt väg har jag nog varit."
Sentimentalitet etc och utförligheter hör alltså ihop, innehållet har gett
formen.199

"Såvitt jag förstått handlar det huvudsakligast om olika åsikter betr. termino¬
login", skriver Parland till Rabbe Enckell den 9 november, till synes överens
med Björling om att man "tvistar om ord". Har då inte Parland förstått vari
skillnaderna ligger och att det handlar om mer än olika åsikter om termer? Det är
svårt att följa Björlings resonemang i alla detaljer, men ändå måste frågan ställas:
Var Parlands tillämpning av formalismen så bunden vid källorna att han utan
dessa och efter kort tid inte kan se och redogöra för dess grunder och peka på
differenserna mellan Björlings och sin egen syn? Vad jag menar är att Parlands
formalistiskt inspirerade artiklar, fyra till antalet, skrivna i svit under relativt kort
tid, och därefter om inte glömda, så åtminstone inte upprepade, kanske är facit av
en kort fas i hans skriftställargärning. Hur allvarligt och djupt var Parlands anam¬
mande av formalismen? Detta har jag delvis svarat på tidigare. Parland känner
igen sig i teorin om automatisering/främmandegöring och tillämpar den i skilda
resonemang senare, men formalismen som helhet återkommer inte som 'metod' i
senare artiklar. Om detta delvis är en följd av kritiken är svårt att säga, men
verkar osannolikt. Självständig i sitt val av ämnen och framställningssätt är han
även fortsättningsvis.

Essän blir ånyo ett diskussionsämne när det femte numret av Quosego blir
aktuellt i februari 1930. Och nu är det plötsligt bråttom, Björling sänder artikeln
till Kaunas 17 februari, för att Parland skall kunna göra ändringar, och vill att
den skall sändas tillbaka inom en vecka! Ett brev med sammanfattad kritik med¬

följer, men essän kommer oförändrad tillbaka till Helsingfors, vilket beklagas av
Björling 18 mars. "Om du har ett dubbelexemplar, kan du ju ännu försöka göra

199 Egentligen vederlägger Björling själv detta, när han talar om de råd Parland givit honom (brev 5
juni respektive 7-9 augusti 1930, HPA). Råden har behandlat formen och denna nya form kommer
inte av innehållet. Men kanske skulle Björling invända att innehållet genom att ta bort ord fått sin
rätta form.
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något."200 Den sammanfattade kritiken får bli slutvinjett på diskussionen. Märk
överensstämmelserna mellan några av Björlings mål, att "finna vardagens liv,
nyhet, skönhet" och Parlands främmandegöring (ostranenie) med avautomati-
sering som mål. Här finns gemensam mark.

Jag anser att du inte fått fram just det modernas icke-begränsning i innehållet och
därav härrörande formuppfattning. Det ges former, de framgår ur innehållen. Men
varken det ena 1. det andra är givet och fastställt. Vi har formprinciper, även
formregler, men inte en gång för alla fastställda schemata för det sköna. Vi vill
bringa uttryck åt livet, och finna vardagens liv, nyhet, skönhet. Skönhet - dess
nyväckta livssammanhang, vårt nya medvetande eller synsätt. - Nåja, din artikel
bygger på formutläggningar, och inte på livet, innehållet, åtm. inte medvetet och
syntessträvande, - därför hugger du någon gång litet fel.

Essän nämns inte explicit fler gånger i breven. Möjligen menade Björling att han
övertygat Parland om att denne haft fel, detta antyds i vad han skrev till Ghita
Barck i början av 1950-talet, då han också läste om några av sina brev till
Parland. "Han kunde kritisera just sitt eget manér, medan jag påvisade att hans
kritik drabbade just honom, och inte det jag strävade till. Han skulle rätt snart
varit den som själv inte skulle tagit storpatetiskt på alla sina charmfulla gäckerier
och ordjonglerier. Henry hade mera råd, och naturlig begåvning, att gäckas
[,..]."201 Om detta delvis handlar om Parlands artiklar, betyder det att Björling
fortfarande såg Parlands styrka ligga i "att gäcka", att vara ironisk och snabb i
repliken, inte i den strama, intellektuella analysen. Artiklarna från 1929-1930,
inte bara de här behandlade, visar med all önskvärd tydlighet att Parland hade
bredd nog att både kunna roa och analysera.

*

Under rubriken "Mellan Quosego och OPOJAZ" har jag försökt skissera Henry
Parlands position under 1929-1930. Det framgår genom Björlings brev att Par¬
land redan under Helsingfors-tiden varit kritisk till vissa drag i Björlings och
modernismens program, att detta endast gett "punkter", samt att Parlands med¬
vetenhet om diktens formfrågor var tidig. Vid arbetet med Quosego-bidragen skall

200 I HPA finns, som tidigare nämnts, ett maskinskrivet manuskript (vikt till brevstorlek) och en
karbonkopia. De få korrigeringar som är gjorda korresponderar ej med Björlings kritik.
201 Barck 1952, s 173. Brevet fortfarande (enligt telefonsamtal 21 mars 1994) i G Barcks ägo.
Uppgiften om att Björling läst om breven till H Parland från O Parland, och Björling har 1950 gjort
anteckningar om tidpunkt och diskussionsämnen m m på breven, HPA. I Björlings brevsamling,
mapp XVI, ÅAB, finns Björlings avskrifter av valda delar av sju brev 1927-29. I samma mapp
finns brevutkast, till Ralf Parland, daterat 1 april 1950, vilket också kommenterar omläsningen. -

Jämför också brev till Stig Carlsson 21-22 februari 1947: "Däremot påverkade jag i någon liten
mån hans rent teoretiska uttalanden. Rätt liten, men dock principiell mån." KB, acc 1993/118. Se
vidare ett oidentiferat brevutkast, Björlings brevsamling, mapp XVII, ÅAB. Efter att ha kallat det
sakliga Parlands "specialpåhitt", skriver han: "Men inte var Henry teoretikern, trots frenesien, jag
fick var gång han råkat på någon [teori?] säga ett litet stopp, likasom jag annars gjorde det - att vi
ändå måste hålla på vår egen linje."
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hans kritiska råd till Björling ha varit att strunta i begripligheten och att ta bort
ord av stilskäl, råd som haft stor betydelse för Björlings diktning från Quosego
och framåt.

I det stora hela var Parland solidarisk med Quosego-gruppen. Han följer
Rabbe Enckells estetiska artiklar i tidskriften i sin presentation av finlandssvensk
modernism för litauisk publik, och allt talar för att han även i sin essä "Den
modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" menat sig stödja modernismen.
Trots vissa konträra utsagor får essän av Björling och Enckell påskrivet att den
upprepar saker de redan sagt. Parland menar att man kanske främst tvistar om
terminologin. Men Parland framhåller (i enlighet med OPOJAZ och Sklovskij) i
essän att det för Björling och Enckell viktiga - "innehållet", idéerna - endast är
material för dikten. Och detta kritiserar Björling, för honom är innehållet allt,
och det styr formen.

Att förena OPOJAZ med Quosego var en god idé, som medförde vissa
problem. Synsätten hade likheter, allra mest i Parlands egna quosegoism, men
ännu fler och oöverstigliga skillnader. Och att överbrygga dessa skillnader tycks
ha varit svårt. Henry Parland befann sig mellan OPOJAZ och Quosego, utan
riktig hemvist i något av lägren, men samtidigt märkligt hemtam i bägge lägrens
tänkande.

I viss utsträckning blev ändå Parlands artiklar också en länk från OPOJAZ till
Quosego och - i vidare bemärkelse - en finlandssvensk diskussion. Jag har visat
på Rabbe Enckells "Reflexioner kring den rena poesin" där Enckell av allt att
döma - och i egna syften - använder resonemang om ostranenie och material.
Senare skriver han också att "en av konstens huvuduppgifter är att lära män¬
niskorna att se tingen på ett nytt sätt".202 Även Björling har senare i en aforism,
upprepad i samtal och brev, formulerat något som blivit ett slagord, och låter
som en björlingsk form av ostranenie:

Vad är diktens namn? - att se grannväggens hus för första gången.203

Aforismen värderar främmandegörandet högt; "diktens namn" är att få oss att se
vardagen på nytt. I en närmast henry parlandsk klabbvändning är det inte grann¬
husets vägg vi skall se, utan 'väggens hus'. Långt senare skriver Björling till
Folke Isaksson (om sig själv i kritikerrollen): " Men jag borde ej lägga ut,
jag som aldrig kunde skriva en recension t. ex. Men står med händerna knäppta
inför dem, vilkas fantasi, intellekt och omdöme visar 'grannväggens hus för
första gången'." (8 juli 1954) När Isaksson i nästa brev undrar vem som skrivit

202 R Enckell, "Vår modernism under två decennier", Nyland 12 augusti 1939, här citerad efter L
Ekelund 1974, s 336, not 45.
203 Gunnar Björling, Men blåser violer på havet, Helsingfors 1936, s 50 (citerad från Gunnar
Björling Skrifter II, Norrköping 1995, s 164). Även i Så fjärran skäller. Korn och tanke, Urval
1922-1951, Helsingfors 1952, s 68. - Jämför automatiseringsresonemanget (angående dikt, stil och
form) i brev från Björling till Stig Carlsson 5 maj 1945: "Idéer och former, uttryck slits ut [...1"
KB, Acc 1993/118.
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det citerade, svarar Björling (med hänvisningar till Men blåser violer på havet och
urvalet Så fjärran skäller. Korn och tanke): "Bland mina grodor lyckträffen".204

Henry Parlands Quosego-essä publicerades först postumt, rönte visst erkän¬
nande, men påverkade inte särskilt litteraturkritiken, annat än droppvis. Att två
av Parlands bröder, Ralf och Oscar, tar upp idéer från broderns artiklar förvånar
inte. Men detta sker långt senare, och det är först i slutet av 1940-talet, efter
Wellek & Warrens Theory of Literature, som Bengt Holmqvist och andra mer
programmatiskt anknyter till en formalistiskt inspirerad tolkningsmodell.205
Dock tycks essän ha haft visst inflytande över diktarna i det modernistiska lägret,
som gjorde främmandegöringsteorin till sin. Det ligger viss ironi i att när Ralf
Parland i ett föredrag 1979 diskuterar modernistisk estetik formulerar han - med
hjälp av Björlings aforism från 1936 - den formalistiska ostranenie-teorin, men
här ses den som allmänt modernistisk och särskilt björlingsk.206 Främmande¬
göringsteorin tycks ha gått vägen över Björling, men samtidigt har Björling-
citatet förvridits, normaliserats - och något av formuleringens nyhetsvärde har
försvunnit. Men som litterärt grepp lever tanken vidare.

Med dikterna var det svårare - det egna, signifikativa blev det som hade med natt,
rymd och obegriplighet att göra. Det andra blev en smula tillämpning av modern¬
istiska recept. Björlings paroll "att se grannhusets vägg för första gången" -

d.v.s. att se allt på nytt, avskalat upprepningens slentrian, gjorde naturligtvis sitt
till så att det hela ändå fick ett stänk av fräschör. (R Parland 1979, s 117.)

204 Gunnar Björling till Folke Isaksson 8 juli 1954, samt odaterat. Isaksson till Björling 13 juli 1954,
(kopior) UUB.
205 R Parland, "Apropå den estetiska värderingens dekadens", 1948. Litteratur - teater - konst nr 1,
s 3-7, med "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt" som mönster. R Parland skriver
bland annat om "schablonmässig terminologi" och att "värdet av en bok ingalunda avgörs av de
kilometrar verklighetsanalys eller idédebatt den tillryggalagt, utan av sättet ett givet material för¬
arbetas". Se också R Parland 1979. - O Parland 1936, "Kretschmer - modernism - Rabbe
Enckell", Nya Argus nr 13, 1936, s 180-181; O Parland 1991, s 23ff. - Bengt Holmqvist 1949
respektive 1947, "Den återfunna poesin", 1947. Litteratur - konst - teater nr 2, s 91-101.
206 I en ej funnen artikel tycks Ralf Parland tillskrivit Rabbe Enckell aforismen - ett tecken på dess
allmänna tillämpning i det modernistiska lägret? Brev från Björling till Fritz Mayer 17 december
1954, (kopia) UUB.
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Kapitel III

"...dessa underliga djupvättensfiskar..."
En läsning av Sönder, (om framkallning av Veloxpapper)



 



Textuella förutsättningar
C'est-å-dire qu'au lieu de me contenter de résoudre, å mesure

qu'elle se propose, chaque difficulté (et toute ceuvre d'art n'est
que la somme ou le produit des solutions d'une quantité de menu-
es difficultés successives), chacune de ces difficultés,je 1'expose,
je 1'étudie. Sivous voulez,ce carnet contient la critique continue
de mon roman; ou mieux: du roman en général. Songez å 1'inté-
rét qu'aurait pour nous un semblable carnet tenu par Dickens, ou
Balzac; si nous avions le journal de V Education Sentimentale,
ou des Fréres Karamazof! l'histoire de 1'oeuvre, de sa gestation!
Mais ce serait passionant... plus intéressant que 1'ceuvre elle-
méme...

(AndréGide,LesFaux-Monnayeurs.Roman,Paris 1925, s 241.j1

(Plus radicalement: devons-nous lire un texte posthume dont rien
ne nous dit si et comment 1' auteur 1'aurait publiés'il avait vécu?)
(Gérard Genette)2

Kort om manuskript: strykningar, tillägg och ingrepp
Originalmanuskriptet till romanen Sönder, (om framkallning av Veloxpapper)
har, liksom hela kvarlåtenskapen, varit i familjen Parlands ägo sedan Henry Par¬
lands bortgång. Materialet handhades av fadern Oswald Parland fram till 1950-
talet, därefter av Oscar Parland.

Endast ett handskrivet manuskript är känt. Inga kopior har omtalats, däremot
finns i HPA maskinskrivna förlagor för 1966 års utgåva. Att Henry Parland inte
varit färdig med manuskriptet styrks bland annat av att han inte börjat maskin¬
skriva texten, så som han i Kaunas maskinskrivit de sista versionerna av artiklar
och noveller.

Huvuddelen av manuskriptet är samlat i en blå pärm (en blå bok) med en
etikett på vilken det med svart bläck är skrivet "Sönder./ Henry Parland" med
Henry Parlands handstil. Manuskriptets sidor har (senare) tejpats fast vid den blå
pärmen, så att karaktären av bok förstärkts. Manuskriptet är skrivet för hand på
linjerade ark respektive lösa blad i folioformat (konceptpapper) och har 124 sidor,
0-123 (siffror med kursiv hänvisar till opaginerade sidor), paginerade 2-121,

1 "Det vill säga, jag nöjer mig inte med att lösa problemen som de kommer utan analyserar och
studerar dem ett efter ett. Ett konstverk är ju egentligen bara summan eller produkten av lösningar¬
na på ett antal smärre successiva problem. Om ni vill kan jag säga att anteckningsboken innehåller
en kontinuerlig kritik av min roman, eller rättare sagt en kritik av romaner i allmänhet. Tänk hur
intressant det skulle vara om Dickens eller Balzac hade fört en liknande dagbok, om vi hade dag¬
boken till Flauberts Hjärtats fostran eller Bröderna Karamasov\ Berättelsen om böckernas tillblivel¬
se! Det skulle vara storslaget... mer intressant än böckerna själva..." André Gide, Falskmyntarna
[1932], Stockholm 1972, s 160-161.
2 Gérard Genette, Palimpsestes. Littérature au second degré, Paris 1982, s 10. - "(Mer radikalt: bör
vi läsa en postum text där ingenting säger oss om och hur författaren skulle ha låtit trycka den om
han hade levat?)" Svensk översättning av de inledande kapitlen i Palimpsestes, "Den allvarsamma
parodin", Ord och Bild nr 3, 1990, s 19-36, citat från s 21.
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uppdelade i 20 kapitel. På titelbladet (rutat papper), 0, är skrivet "Sönder.//
Påbörjat 27.XI.29// Henry Parland". Bladen är skrivna på bägge sidor med blått
respektive svart bläck med generösa yttre marginaler.

Manuskriptet ligger i en arkivmapp. I arkivmappen finns också en del tidiga
romanutkast (bortplockade och/eller omskrivna kapitel) och anteckningar som

tydligt hör samman med romanen. Förutom huvudmanuskriptet finns komplet¬
terande originalmanuskript också i skrivhäften, små anteckningsblock ca 8x12
cm, samt på lösa lappar.

Vid sidan av huvudmanuskriptet finns sålunda två grupper av romantext. Den
ena är tidiga utkast, fragment, med mer eller mindre tydlig anknytning till roman¬

en, samt bortplockat material, dvs sådant som Parland skrivit för romanen, men
sedan skrivit om eller valt att ta bort ur manuskriptet. Alla strykningar hör till
denna textgrupp. Detta material ligger alltså huvudsakligen kronologiskt före
huvudmanuskriptets färdigställande och finns både i huvudmanuskriptet, i samma
arkivmapp som huvudmanuskriptet, samt i anteckningsblock och på lösa papper
i HPA.

Den andra gruppen av romantext är omarbetningar av, fragment och tillägg
till huvudmanuskriptet. Här måste skiljas mellan vad som kan sägas höra till
romantexten och vad som anknyter till texten, men som inte är tänkt som färdig
romantext. Denna andra grupp är den intressantare av de två, då den visar romanen
i ett senare stadium än huvudmanuskriptet. Detta material ligger alltså huvud¬
sakligen kronologiskt efter huvudmanuskriptets färdigställande och finns, för¬
utom i huvudmanuskriptet, i anteckningsblock och på lösa papper i HPA.

I figur 2 visas huvudmanuskriptets kapitelnumrering (med romerska siffror,
ordningsnummer med arabiska) och -rubriker, där sådana givits, samt de tillägg
som finns i samma blå bok.

Figur 3 visar huvudmanuskriptet med kapitlens ordningsnummer. Till vänster
om huvudmanuskriptet visas tidiga utkast, fragment, samt bortplockat material i
anslutning till det eller de kapitel dit de hör. Till höger om huvudmanuskriptet
visas på samma sätt omarbetningar, fragment och tillägg.

Utöver de i figur 3 inplacerade fragmenten finns romankommentarer och
-dispositioner i anteckningsblock och på lösa lappar, men dessa kommenterar
romantexten, utan att vara en del av den. Ett mycket viktigt dokument är manu¬

skriptets 122 opaginerade sida, som visar romanens disposition och antyder
problem och fler omarbetningar, se figur 4 (faksimil) och 5.
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Kapitlens Kapitel¬ Kapitelrubriker: Sidor

ordnings¬ numrering (kursiv
nummer för icke

paginerad
sida)

Titelblad. 0

1 I. Författaren synar sig i spegeln 1-5

2. III. Om fotografering och framkallning av kopior 6-10

3. III. Amy kommer 10-15

4. IV. Amy blir ledsen 15-18

5. V. [Om hattar] 19-28

6. VI. 28-30

7. VII. (av HP läst som XII?) 30-36

8. XIII. 36-42

9. XIV. Jag blir rädd. 42-46

10. XV. 47-50

11. XVI. 51-63

12. XVII. 63-73

13. xvm. 73-81

14. XIX. 82-84

15. XX. 84-85

16. XXI. 86-93

17. XXII. 93-105

18. xxm. 105-111

19. XXIV. 111-115

20. Epilog 116-119

Efter huvudtexten: tillägg, broar, disposition.
Tom sida. 120

Brevet, (i kapitel I.fogning av 1 och 16) 121

Skiss till disposition, ändringsförslag. 122

Påbörjad ändring, i brevet, kapitel I. 123

Figur 2. Huvudmanuskriptet, s 0-123
Om kapitelnumreringen. Vi ser här att kapitel III (ordningsnummer 2) ursprungligen
låg efter de tidiga versionerna av Företal, kapitel I och II (jämför figur 3). Vi ser också
att kapitelnumreringen är förskjuten fem steg från och med kapitel XIII (ordnings¬
nummer 8). Detta kommer sig troligtvis av att Parland läst VII (7) som XII. Som vi ser

av figur 5 överensstämmer huvudmanuskriptets kapitelinnehåll (och ordning) med
dispositionen på s 122. Om det har funnits ytterligare fem kapitel, har de försvunnit
utan att lämna spår. Femte kapitlets rubrik "Om hattar" är struken.
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Utkast/

Bortplockat material

Jag och min fars glasögon
Företal 1 & 2.

fragment 1
Kapitel I & II
fragment 2

Kapitel V
s 123

fragment 3
fragment 4
fragment 5

Tillägg/
Broar

Broar, s 121, 123
ur kapitel 16
fragment 6

fragment 7

[fragment 8]

[fragment 8]
fragment 9

till kapitel 1
fragment 10
fragment 11

fragment 12

Figur 3. Romantexten: utkast, manuskript och tillägg
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Kommentarer till figur 3
a) Tidiga utkast, fragment, samt bortplockat material:
Jag och min "Jag och min fars glasögon", novell från sommaren 1929, till en

fars glasögon början skrivan med sikte på en roman. Detta till skillnad från
andra "förstudier", dvs andra noveller med liknande tematik, som

av allt att döma har skrivits som noveller.

Företal 1 En första version av början. Titel: "Sönder. (Lärobok i framkall-
Kapitel I & II ning och kopiering av negativ.)" 8 sidor: "Författarens företal",

s 7-3; kapitel I, s 3-7; (Början av) kapitel II, s 8.
Företal 2 En andra version av början (Företalet), skriven i marginalen till

Företal & kapitel I.
fragment 1 Ett första motto eller prövande anslag för romanen. Två meningar

på blanksidan till vänster om titelsidan vid Företal 1.
fragment 2 Om att uppväcka Aini [sic] från de döda, ant block XI-XII 1929.
Kapitel V En första version av kapitel V, s 19-22, bortplockat (och sparat)

av HP. Om att avläsa kärlekens styrka med hjälp av ampére- och
voltmetrar.

s 123 Fragment struket och borttaget ur manuskriptet, paginerat 123—
124. Om det upplysta fönstret. Arket återanvänt för artikel om

Lapporörelsen (sommaren 1930?).
fragment 3, Tre korta textfragment, kvinnan har namnen Dagny (2 s hand¬
fragment 4, skrivet), Nancy (1 s maskinskrivet), Dina (5 s handskrivet). Till¬
fragment 5 sammans med kapitel I (ovan) hopsatt till en novell, "Vad gör det

för skillnad?", i H Parland 1966.

b) Tillägg, fragment och broar (sammanlänkande textavsnitt):
Broar, Textfragment från manuskriptets s 121 & 123: fogning av s 90-
ur 16 till 1 93 (ca) i kapitel 16 in i kapitel 1 (i brevet),
fragment 6 Fogning av kap 16 in i kapitel 1, två fragment i antecknings¬

block juni-juli 1930.
fragment 7 Mannen i den grå hatten, fragment i anteckningsblock juni-juli

1930. (Med kryss inramat av rektangel som hänvisar fragmentet
till kapitel 5.)

[fragment 8] [Flera fragment med dubbla kavaljerer och dans, Olerka-episoder,
juni 1930 och framåt. Drömuppteckningar eller 'roman nr 2'?]

fragment 9 Fragment om kvinnors tidningsläsning, rubrik "Ami", löst pap¬

per daterat 18 V (1930?), i anteckningsblock juni-juli 1930.
fragment 10 Fragment om nya versioner av människan, i anteckningsblock

juni-juli 1930. Hör tematiskt samman med diskussioner i kapitel
17 & 18.

fragment 11 Fragment med anknytning till plagescenen, i anteckningsblock
juni-juli 1930. "Raila" introduceras som förmedlare av kontakt,

fragment 12 Fortsättning på epilogen, i anteckningsblock juni-juli 1930.
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-HtxjUy

h'u^£:

Figur 4. Manuskriptets s 222, faksimil
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Disposition, s 122. Jämför figur 4. Kapitel i huvudmanu¬
skriptet, jämför figur 2.

Kommentarer Kommentarer Ordningsnr & rubrik

Företal. 1. Författaren

synar sig i spegeln
Jag-form Brev + situation när han första gången ser Ami.

T
1. + 16.

Fotografering 2. 3. Om fotografering
och framkallning av

kopior, Amy kommer
—> Situation i det gröna. 4. Amy blir ledsen

Upplysta fönstret. Lucka 5. [Om hattar]
Tvekan. 6.

—> Gråthistoria. Lucka Affärer 7.

Kanske Skandal. Lucka 8.

börja tiden genast efter skandalen. 9. Jag blir rädd
härifrån! Försoning 10.

<— men det är ingen försoning. 10.

Restaurangscen. 1 1.

Krapula. 12.

Ami blir sjuk Tiden! 13.

död. 14. 15.

n
Han-form Blir bekant med Ami. 16. 17.

Sammanträffande i Brunnsparken. 17.
- Plagescen. 17.

Ytterligare sammanträffanden. 18.

Tar henne. 19.
— Brigitte. 19.

Gråthistoria 7.

Sit. i d. gr. 4.

Brigitte?

Figur 5. Skiss till disposition, ändringsförslag, manuskriptet s 122
Sidan 122 är uppenbarligen skriven efter det att huvudmanuskriptet är färdigställt. Här
framgår tydligt att Parland sett romanen i två delar - den första skriven i jag-form, den
andra i han-form - med en inledning bestående av romanens första kapitel. Vi kan
också se hur Parland ställt upp romanens innehåll som scener, snarare än kapitel. Jag
föreslår att det är så vi måste tolka "rubrikerna", vilka inte i något enda fall överens¬
stämmer med rubrikerna i huvudmanuskriptet (till höger). (Ett tecken på att Parland
redan tidigare strukturerat texter i scener återfinns i några anteckningar i anslutning
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till en novell, anteckningsbok, 17 september 1929: "Svartsjuke-scen, Spionage-scen,
Arbets-scen, Seger-scen. Avslutn." H Parland 1966, s 314.)

En tydliggörande jämförelse kan göras med en filminspelning. Sönders huvud¬
manuskript motsvarar det filmade råmaterialet. Här finns scenerna i den ordning de
filmats, men hur själva filmen kommer att se ut bestäms i klippningen, i montage¬
arbetet. Här förkastas onödiga scener, här diskuteras övergångar mellan scener och
regissören upptäcker att vissa scener är dåliga (eller otillräckliga) och helst borde tas
om. (Några anteckningar i manuskriptet stöder denna tolkning: "Dåligt montage!" har
Parland antecknat i kanten av s 70 (1966, s 272).) Dispositionen på s 122 visar att
Parland funderat över hur romanen skulle kunna ändras kronologiskt. Dispositionen
visar också tänkta, eller möjliga, detaljförändringar. Den information dispositionen
ger kan sammanfattas på följande sätt:

* "Brev + situationen när han första gången ser Ami." Scenen när Henry första
gången ser Ami finns dels beskriven i kapitel 1, dels i kapitel 16. Dessa två tagningar
av samma scen ville Parland samla i en scen, vilket också manuskriptets s 121, s 123,
samt fragment 6 vittnar om. Se figur 3.

* Mellan "Situation i det gröna" och "Gråthistoria" går en båge med pilar i kanten.
Dessa två scener är också tillagda längst ned, i slutet av stapeln.

* Under "Skandal" går en svårtolkad kraftig - avskiljande? - linje.
* Till höger om scenerna "Upplysta fönstret", "Gråthistoria" och "Skandal" anges

att här finns en "Lucka". Till höger om tre gånger "Lucka" finns ordet "Affärer". I
dessa tre scener utvecklas ett affärstema med Henry som affärsman med kontor. Dessa
scener har delvis strukits, och strykningarna har efterlämnat luckor.

* Vad "Kanske börja härifrån!" står för är oklart. Dels är det svårt, nästan
omöjligt, att avgöra varifrån pilen kommer, dels är det svårt att avgöra vad som kan
börja på detta ställe: Parlands roman, Henrys roman, eller berättelsen om Amy. Detta
kan jämföras med vad Parland antecknat i marginalen vid kapitel 8 (XIII), "Här början
av historien organiskt införd". Gäller detta kapitel 16 och framåt?

* Till höger om de sista scenerna i del I återfinns ordet "Tiden!", vilket kan peka
på att Parland inte varit nöjd med kronologin, dvs att Amy dör i slutet av del I.

* De scener där romanfiguren Brigitte deltar har markerats (med ett streck till vän¬
ster om scenbeteckningen), och längst ned till höger har Parland skrivit "Brigitte?",
vilket tyder på att Brigittes roll i romanen varit oklar eller att Parland funderat på att
stryka de scener där hon ingår.

* Epilogen saknas och är i manuskriptet struken.
Mot s 122 och de två sista punkterna ovan kan sättas diverse fragment från sommaren

1930, där Parland arbetat vidare med både plagescenen med Brigitte (fragment 11) och
epilogen (fragment 12). Detta som två tydliga exempel på att det inte finns några
enkla lösningar - som att utgå från s 122 eller 'den senaste versionen' (oklart vilken)
- när det gäller manuskriptet till Sönder.

*
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Henry Parland hade inte svenska som modersmål eller hemspråk, men skrev i
allmänhet en mycket god svenska. I Kaunas talade han dock mest ryska och
tyska, något som ledde till att känslan för svenska blev svagare, och språk¬
behandlingen successivt sämre. I manuskriptet finns skriv-, stav- och genusfel,
ordföljden är emellanåt omkastad och vissa uttryck och ordval är uppenbart
påverkade av andra språk. Framför allt hade Parland svårt med prepositionerna.
Vissa ord och fraser upprepas också i en utsträckning de knappast skulle göra i en
tryckfärdig version. Detta är ett problem. Ett annat är att en del av de rättelser
som finns i manuskriptet kan vara gjorda med Parlands godkännande - och så att
säga sanktionerade av honom -, när Rabbe Enckell, Gunnar Björling och andra
läste manuskriptet vid påsktid 1930. Detsamma gäller några av de strykningar
som finns i manuskriptet.3

Denna relativt kortfattade redogörelse för problemen med att försöka fastställa
en definitiv version av Sönder menar jag stöder min uppfattning, att det är i det
närmaste omöjligt att fastställa en slutgiltig romantext, och att i analysen inte ta
hänsyn till detta vore att stympa texten. För att exemplifiera två i det närmaste
motsatta förhållningssätt till romantexten kan vi se på de utgåvor av romanen
som hittills publicerats.

Sönder 1932 respektive 1966: reduktion kontra vidareutveckling
Då Rabbe Enckell, Gunnar Björling, Sven Grönvall och Oswald Parland 1932
gav ut romanen som en del av Återsken, följde man i stort sett huvudmanuskrip¬
tet från början till slut, dvs man tog ingen hänsyn till - utnyttjade ej och kände
eventuellt inte till - tidiga utkast respektive senare tillägg. De ingrepp som gjor¬
des var i första hand strykningar av enskilda textpartier och förändringar av namn
(Parland till Rapp, Gunnar till Gösta, Rolf till Paul). Man godtog vissa av
Parlands strykningar, men gjorde också egna, av estetiska skäl eller av diskretion.
Man ville undvika att romanen skulle läsas som en nyckelroman. Tydligen dis¬
kuterades också huruvida epilogen skulle tas med eller inte. I ett odaterat brev till
Enckell, uppenbarligen i samband med arbetet med Återsken 1932, skriver Björ¬
ling: "Appelberg [Söderströms VD] ansåg att Epilogen gäller, eftersom vi ej var
eniga om att stryka den. Överlämnade alltså avgörandet. Så ."4 Den eventuellt
redan av Parland strukna epilogen tilläts ingå i Återsken.

I manuskriptet finns spår av ederingsarbetet, och att attribuera rättelser, stryk¬
ningar och kommentarer är vanskligt. Vissa slutsatser kan dras från Björlings

3 Jämför O Parland i H Parland 1966, s 293-295. - Jag försöker i avhandlingen att göra så få in¬
grepp i manuskripttexten som möjligt, men korrigerar ibland i enlighet med (svårattribuerade)
ändringar i manuskriptet. Enklare språkfel låter jag passera utan kommentar - Parland skriver
exempelvis konsekvent "opp" och "gramofon" -, medan språk- eller skrivfel som försvårar
textens tydning korrigeras; dessa ändringar markeras med klammer: [ ].
4 Brev från Björling till R Enckell, R Enckells brevsamling SLSA 748.1. Att brevet behandlar Åter¬
sken är ställt utom allt tvivel. Det behandlar, förutom romanens "Epilog", också Parlands "Dödens
stjärna" och R Enckells inledning.
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brev till Parland, andra från jämförande studier av bläcktyper och handstilar. Dock
ter det sig i det närmaste omöjligt att fastställa huruvida enskilda ingrepp gjorts
av Enckell och Björling när de läste manuskriptet vid påsktid 1930 eller vid
redigeringen 1932. Här skall jag inte gå in på detaljer, bara nämna att den scen,
där romanens Gunnar får besök av romanens Henry, av allt att döma redan var
struken när Björling 1930 första gången läste manuskriptet.5

Sammanfattningsvis kan sägas att man utgick från ett reducerat manuskript¬
material, och ytterligare reducerade detta. Dock lade man fler kapitelrubriker till
de redan befintliga. Dessa rubriker hämtade man från manuskriptets s 122. Dock
gavs inte alla kapitel rubrik: nummer 19 (XXIV) borde enligt detta förfarande ha
kallats "Tar henne". Från s 122 kom också indelningen av romanen i två delar.
Utgivarna följde alltså strategin att utgå ifrån huvudmanuskriptet, värdera befint¬
liga strykningar i varje enskilt fall och ta bort eller ändra sådant som kunde anses
stötande eller oestetiskt.

När Oscar Parland 1966 gav ut romanen följde han en annan strategi. Namnen
har återställts, liksom merparten av de i Återsken strukna partierna. Romantexten
har moderniserats språkligt: gamla pluralformer av verb har blivit nya, "huru"
"hur" etc.6 Affärstemat har tonats ned och tidsuppgifter har förändrats.

Utöver restaurationsarbetet av huvudmanuskriptet har utgivaren också plockat
in andra delar av textmassan, både tidigare förkastade partier (kapitel V) och
senare tillägg, bland annat har fragment 7 placerats in i slutet av kapitel 19 och
fragment 9 i kapitel 12. Dock har inte alla fragment använts (fragment 11). En
omarbetning som Henry Parland har påbörjat har däremot slutförts (se figur 3,
tillägg till huvudmanuskriptets kapitel 1).

Viktigast av allt är att kapitlens kronologi har ändrats genom att kapitel 16-
19 har placerats före kapitel 8. Genom dessa omdisponeringar har en inre krono¬
logi, där Amy dör först i romanens näst sista kapitel före epilogen, skapats. Som
vi ovan sett (figur 2-5), tycks Henry Parland tänkt i dessa banor, men aldrig
genomfört denna förändring.7 De kapitelrubriker som utgivarna av 1932 års

5 "Samtalet med mig ej heller bra, trots vissa goda poänger, - med rätta struket, av vem?" skriver
Björling i brev till H Parland den 5 juni 1930, HPA. (Björling reagerade på de repliker som lagts i
Gunnars mun, och kommenterade i manuskriptet: "(Har ej sagt det. G.B.)", s 21/196-197) - Jämför
detta med O Parlands kommentarer i H Parland 1966, s 323-324, respektive det genom Peter
Curmans försorg publicerade avsnittet, "Ur Sönder. Ett av Björling struket avsnitt", Ord och Bild
1964, s 484-486.
6 I 1987 års utgåva, som annars följer 1966 års, har språket putsats ytterligare, med särskild hänsyn
till finlandismer, dvs finlandssvenska ord och uttryck: "servererskan" har blivit "servitrisen",
"barmfickan" "bröstfickan", "förrän" "innan" osv.
7 Oscar Parland motiverar detta också med en anteckning i manuskriptet mellan kapitel 7 och 8:
"Här början av historien organiskt införd", s 325-326 (manuskriptets s 36). - I "The Case of The
Ambassadors and the Textual Condition", Bornstein & Williams (red) 1993, s 151-166, visar
Jerome McGann hur två omkastade kapitel (28/29) i Henry James' roman, med behållning, kan
läsas både i 'rätt' och 'fel' ordning. Det hela kan avgöras av tolkningen av ett that: "The novel
[...] has two perfectly good structural sequences embedded in it's language. Each can be materially
evoked by simply changing the order of the two chapters." - Något liknande kan sägas om Sönder.
Här finns flera möjliga kapitelordningar som, var för sig, kan sägas utgöra om inte "perfectly
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Sönder har plockat in från s 122 har 1966 års utgivare följt, med smärre föränd¬
ringar på grund av kapitelomkastningarna. Romanens uppdelning i del I—II har
blivit del I-ffl.

Syftet med 1966 års Sönder är inte att ge ut Henry Parlands "efterlämnade
prosamanuskript med tanke på framtida litteraturforskare", utan att göra Parlands
prosa "tillgänglig för allmänheten", skriver Oscar Parland i kommentarerna i Den
stora Dagenefter. Utgåvans syfte var att skapa en läsbar text, och kanske sam¬

tidigt att få med så mycket som möjligt av Henry Parlands text.8 Sönder har fått
en fortsatt genomarbetning, några intentioner har fullföljts, andra inte. Oscar Par¬
lands ingrepp är av försiktig art. Knappt på något ställe finns text av hans hand,
ändå är romanen förändrad i grunden: två delar har blivit tre, ett helt kapitel och
flera fragment har plockats in, med skiftande resultat. Kapitelordningen i 1966
års Sönder kan studeras i figur 6.

1966 års kapitelordning Motsvarande kapitel i manuskriptet, samt tillägg

Dell

kapitel 1 kapitel 1, fragment 6, ur 16 & broar
kapitel 2-7 kapitel 2-7
kapitel 8 kapitel V (version 1)
Del II

kapitel 9-11 kapitel 16-18
kapitel 12 kapitel 19, fragment 7
Del III

kapitel 13-16 kapitel 8-11
kapitel 17 kapitel 12, fragment 9
kapitel 18-20 kapitel 13-15
epilog epilog (ordningsnummer 20)

Figur 6. 1966 års utgåva av Sönder

Figur 7 visar hur de olika utgåvorna förhåller sig till källmaterialet och till var¬
andra. Man kan säga att de två versionerna av romanen har givits ut med skilda
förutsättningar vad gäller basmaterialet - men också med en viss kontinuitet.

good", åtminstone "good structural sequences". Eller - romanens sjuzhet omformas i 1966 års ut¬
gåva till att likna dess fabula.
8 Citat från H Parland 1966, s 293. O Parland skriver vidare bl a att kapitel V naturligtvis hade
kunnat utelämnas också i denna version av romanen, men att "Henrys reflexioner i detta kapitel
[är] så pass originella att en återinfogning i romanen i mitt tycke kan försvaras." H Parland 1966,
s 325.
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1932 års utgåva ederades av de närmaste vännerna och fadern, 1966 års version av

brodern. Båda utgivargrupperna hade diskuterat romanen med Parland och dragit
sina slutsatser därav, vilket inte betyder att de haft kunskapen, möjligheterna -

eller viljan - att göra som Parland skulle ha önskat. 1966 års edition har den
fördelen att Oscar Parland haft tillgång till och använt hela källmaterialet och
funnit flera tillägg till huvudmanuskriptet.

Manuskriptet

1932

Accidentalier

(strykningar,
språkrättningar, etc)
Substantieller

(strykningar,
ändrade namn)

Anteckningsböcker m m

1966

Accidentalier

(strykningar,
moderniserad stavning,
språkrättningar, etc)
Substantieller

(strykningar, tillägg,
ny kapitelindelning)

1987

Accidentalier

(moderniserat språk)
Substantieller

(finlandismer utbytta)

Figur 7. Hur de olika editionerna förhåller sig till manuskriptet
och varandra9

9 Om termerna substantieller [substantives], "ändringar på det semantiska betydelseplanet", och
accidentalier [accidentals] "ändringar i stavning, interpunktion, användning av stor bokstav, m.m.",
se Johan Svedjedal, Almqvists Det går an och konsten att överleva. En texthistorik, Uppsala 1989,
s 9, samt Svedjedal 1991, s 48^49, och där anförd litteratur. Termerna ursprungligen från W W
Greg, "The Rationale of Copy-text" [1950-51], Collected Papers, Oxford 1966, s 376.
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1987 års utgåva är i flera avseenden - förutom att den äntligen presenterar
Sönder som separat verk - mindre lyckad. Det moderniserade språket kan lätt
accepteras, men de olika ingreppen för att ta bort den finlandssvenska lokalfärgen
måste ses som resultatet av en missriktad välvilja mot läsarna. Inte skall väl en

svenskspråkig text behöva översättas till (riks-)svenska?10 Utan Oscar Parlands
kommentarer kan det vara svårt att riktigt förstå den omdisponerade romanen.
Samtidigt är det intressant att se romantexten stå för sig själv, utan kommentarer.

De skilda läsarreaktionerna på de olika romanutgåvorna kan ses som resultatet
av ett praktiskt experiment i hur en och samma roman, i skiftande skepnad, kan
tolkas. 1966 och 1987 års versioner är de mest lästa och är på samma gång mer
läsbara och mindre läsbara, genom kapitelomflyttningar och kapiteltillägg. Om¬
flyttningarna förenklar berättelsens kronologi, men gör berättandet otydligt. Det
ena underlättar, det andra försvårar läsningen.

Min läsning av manuskriptets textväv
Hur ser då den roman som jag läser ut? Som redan antytts, menar jag att den som

på allvar ger sig i kast med romanprojektet Sönder måste beakta hela textmassan:
manuskript, tillägg och struket material. Utöver detta tillkommer romandisposi¬
tioner med mera i anteckningsblock, kommentarer i brev och bevarade muntliga
uppgifter.11 Så kommer romanskrivandets historia och romanprojektets utveck¬
ling att framträda.

Dock måste läsningen ha en synkron romanversion, eller en konkretisation,
som grund. Utifrån denna grund kan diskussioner om tänkta och tänkbara alter-

10 Förändringarna ledde till en animerad debatt i DN, där Torkel Rasmusson under rubriken
"Henry Parland i nyutgåva. Klåfingrigt falsarium", 12 februari 1988 [1988a], hårt kritiserade
utgivarnas ändringar av exempelvis "tjock, flottig jude" till "tjock, flottig person", samt att det
ingenstans angavs att utgåvan var bearbetad. Torsten Ekbom, Åke Hodell, Olle Orrje och
Margareta Rye svarade den 23 februari på kritiken, "Lätt retuschering av en många gånger om¬
arbetad roman", med att hänvisa till att ändringarna gjorts i samråd med Oscar Parland, och att de
tidigare utgåvorna innehållit språkliga otympligheter. Rasmusson upprepade kritiken i ett "Svar:"
samma dag [1988b]. Några senare recensenter kom att i Rasmussons efterföljd kommentera den
icke angivna bearbetningen. - Olle Orrje har i telefon, senast 27 mars 1996, argumenterat för att
boken måste göras 'läsbar'. Torsten Ekbom har i brev givit en god sammanfattning och summering.
Han menar att Parlands "allra krokigaste svensktyskfinlandismer behövde rätas ut på några ställen.
Det skulle, borde, vi naturligtvis ha redovisat, en underlåtenhetssynd som får tillskrivas vår oer¬
farenhet som redaktörer och vår allmänna entusiasm. Vi hade inga vetenskapliga pretentioner och
i avhandlingssammanhang är det Oscars [O Parland] tidigare versioner som gäller. T Rasmusson
var i sin fulla rätt att påtala vår tabbe, men jag tyckte nog att han överreagerade i skadeglädjen
efter att ha kommit på vårt felsteg." Brev till avhandlingsförfattaren 1 juli 1993. Varken Ekbom
eller O Parland minns vilken kritik som utgivarna hänvisade till i DJV-artikeln: "För detta [bearbet¬
ningen 1966] fick Oscar Parland kritik på sin tid".
11 Se särskilt anteckningar i det pärmlösa blocket "Kovno VI-VII 1930", samt ett blått block "VI-
VII 30", HPA. I O Parlands kommentarer i H Parland 1966, s 320, hänvisas bl a till det samtal han
fört med brodern i Estland i augusti 1930. Samtalet skall ha rört de ändringar i romanens komposi¬
tion som s 122 antyder. Den 8 maj 1996 hänvisar O Parland till detta samtal: H Parland sade sig fått
råd från 'dem i Kaunas' (Sesemann, Sotnikova, Markovic?) att låta Amy dö i romanens slutkapitel.
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nativa texter föras.12 Jag utgår från huvudmanuskriptet och tillägg som tydligt
kan sägas höra till romantexten. Jag tar hänsyn till manuskriptets s 122, men
denna lösa disposition får inte tillmätas för stor betydelse: den ger inga definitiva
svar, är svårtolkad och vi vet inte när den är skriven. Läsningen kan inte i första
hand bygga på vad Henry Parland eventuellt tänkt att göra, men inte gjorde. Den
kan heller inte i första hand bygga på vad Parland uppenbart plockat bort ur
roman texten.

Däremot kan jag i läsningen ta ställning i tvistefrågor vid motstridiga tenden¬
ser i romantexten, som exempelvis att epilogen är struken (oklart av vem), men

samtidigt vidareutvecklad i ett anteckningsblock. I viss utsträckning kan de be¬
fintliga utgåvorna av Sönder (1932 respektive 1966) sägas ha skapat en norm för
läsningen: jag accepterar dessa utgåvors användning av scenbeteckningarna på
s 122 som kapitelrubriker.

Den romanversion (med varianter och utveckling i minnet) jag utgår från
består av två delar, inramade av en inledning - i tidiga utkast och på s 122 be¬
nämnt "Företal" - och en epilog i tredje person singular maskulinum ("han¬
form"). Romanens del I berättas i första person singular ("jag-form"), del II i
tredje person singular maskulinum, något som kan sägas göra del II till en del av
ramen. Romanen har 20 kapitel: del I består av 14 kapitel och del II av 4, med 2
kapitel som ram. (Jämför figur 1, s 27.)

Några ytterligare kapitel tar jag (inledningsvis) ingen hänsyn till. Tillägg i
form av fragment används om de kan sägas vara väl anpassade till de ställen där
de är tänkta att monteras in. (Jämför figur 3.) Detta gäller främst fl2 i anslutning
till epilogen. Andra tilläggsfragment är mer problematiska, som f7, f9, fl 1 och
diskuteras närmare i varje enskilt fall. Fragmenten [f8] och flO hör endast löst
samman med Sönder. Försöket att montera in en del av kapitel 16 i brevet i kapi¬
tel 1 (Broar, ur 16 till 1; f6) ser jag som en möjlig struktur, som jag dock avstår
från på inre berättartekniska grunder.13

12 Här kan Roland Barthes' ny introducerade (se t ex S/Z), men numer slitna, trop att texten = en
väv [textum] vara tillämpbar. Textväven består av trådar. I detta fall har det vävts in dubbla trådar
här och där, medan hål gapar på andra ställen. Dessutom har väven fransiga kanter, partier av
väven har lossnat (tagits loss) och lagts bredvid. Det är inte självklart att den största, voluminösaste,
väven är att föredra. Det ligger inget värde i volymen.
13 Montaget av den första scenen från kapitel 16 in i kapitel 1 har den nackdelen att en viktig del
av Amys och Henrys relation - den egentliga kärlekshistorien enligt f6, det ouppnåeliga idealtill¬
ståndet - kan beskrivas av Henry utan Amys hjälp. Logiken i Henrys önskan om hjälp försvinner.
Hela scenen med första mötet föds ju dessutom när Henry i kapitel 16 plockat fram det andra fotot
av Amy.
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1. Författaren synar sig i spegeln [Företal.]
[Del I.]

2. Om fotografering och framkallning av kopior
3. Amy kommer
4. Amy blir ledsen [Situation i det gröna]
5. Upplysta fönstret (f7)
6. Tvekan

7. Gråthistoria

8. Skandal

9. Jag blir rädd [tiden genast efter skandalen]
10. Försoning men det är ingen försoning
11. Restaurangscen
12. Krapula
13. Amy blir sjuk
14.- död

15.

[Del II.]
16. Blir bekant med Amy
17. Sammanträffande i Brunnsparken, Plagescen
18. Ytterligare sammanträffanden
19. Tar henne, Brigitte
20. Epilog (fl 2)

Figur 8. Kapitelrubriker i Sönder, (om framkallning av Veloxpapper)
I originalmanuskriptet är endast kapitel 1,2,3, 4, 9, samt 20 ("Epilog") rubricerade.
Dock har utgivarna av 1932 och 1966 års Sönder använt några av de scenbeteckningar
som Parland givit romanens scener (som inte följer kapitelindelningen) som kom¬
pletterande kapitelrubriker (jämför figur 4 och 5). Jag följer denna praxis. När en

scenbeteckning skiljer sig från manuskriptets kapitelrubrik, har den förra satts inom
klammer efter rubriken.

*

Vad kan då vinnas med att inte använda de utgåvor av romanen som finns i bib¬
lioteken? För det första menar jag att ingen av utgåvorna till fullo tillvaratar den
roman som finns i manuskriptet. Sönder är en mer spännande roman än vad läsar¬
na - och forskningen - hittills kunnat ana.

För det andra hävdar jag att de tendenser till normalisering av romanen som
kunde anas redan efter påsken 1930, när Parland fick de första läsarreaktionerna,
genomgående trivialiserar och undertrycker romanens grundläggande konflikter
och teman. Flera av ändringsförslagen som antyds på s 122 och delvis påbörjats i
manuskriptet (Broar, ur 16 till 1; f6) leder till en roman med rakare kronologi,
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men med uppbruten narrativ logik. Att fullfölja denna förändring och ge berät¬
telsen en annan kronologi, från Amys och Henrys första möte till Amys död och
begravning, trivialiserar berättarsituationen, och Henrys berättelse förlorar i
intensitet; den narrativa nerven försvinner, det narrativa begäret döljs. Ramen,
metafiktionen att Henry skall skriva en roman, förlorar i betydelse. Jag ger här
endast ett exempel på hur den mer 'ursprungliga' versionen är den raka krono¬
logins version överlägsen: Att "författaren" inte vet hur han skall fortsätta efter
det att han just skildrat hur Amy dött, ter sig alldeles logiskt - berättelsen om

Amy har ju nått sin slutpunkt (början av del II, kapitel 16). Här byter "författar¬
en" också berättarmodus: första person blir tredje person, "jag" blir "han". I 1966
års version förstår läsaren inte riktigt varför Henry inte kommer vidare med sin
berättelse, eller varför han byter berättarmodus. "Gråthistorien" och den kyss som
avslutar kapitel 7 blir en avbruten berättelsetråd. Innan den tråden tas upp igen - i
första person - har läsaren fått höra om hur Henry och Amy möttes - berättat i
tredje person. Hela inskottet av kapitel 16 till 19, samt det inskjutna kapitlet V
(VIII i 1966 och 1987), som diskuterar romanens tillkomstprocess, får då en
retarderande funktion, som om spänningen skulle vara som störst i övergången
mellan kapitel 7 och 8. (Det går att hävda att Sönder i 1966 och 1987 års version
är en mer modernistisk roman, då läsaren möter flera kontrasterande kapitel i tät
följd, och bokens motstånd accentueras. Det kan också med fog påstås att mon¬
tagetekniken är mer radikal - men att det inte är Henry Parlands montageteknik.)

Det går att se hur flera av Parlands planer på att omarbeta romanen har sin
grund i de kommentarer Gunnar Björling, och genom honom Rabbe och Heidi
Enckell, sänder Parland 5 juni 1930, HPA. Förutom att beklaga den stundtals
tunga stilen, att Parland "ibland spann ut saker på ett förbannat sätt. D.v.s. föll
in i något slags filosoferanden och utgjutelser, inte absolut urusla, men ändå - ",
ger Björling råd: " - Skriv inte med så tung apparat i stilen, att det hela hinner
bli långrandigt och tråkigt. Fast din förtjänst just varit - inte så mycket allsidig¬
heten, utan vitsen, skärpan, det precisa och fyndiga." Vidare finner Björling "både
kvinnopsykologien och personpsykologien" träffande, men med en invändning:

Det var bara ett fatalt: så sentimentalt det än började, gav du nog nästan litet för
mycket av biografisk och väl träffad riktighet. Du säger ju rentut, att huvudperson¬
en hörde till halvvärlden. Och ändå är hon igenkännbar för alla. Hm. Men just
detta var riktiga och förtjänstfulla ställen. Jag vet inte vad att säga om det. I alla
fall måste man försöka eliminera verkligheten, och samtidigt bygga på den. Alla
dessa herrar med sina egna namn bör maskeras (varför det? säger du, och anser dig
ha funnit en ny radikal käpphäst. Nåja, inte är det en absolut regel, men vi vill ju
just ge ett allmännare än en krönika och kvasibiografi, ett estetiskt frigjort. Och
både "herr Parland" och de övriga bör lyftas upp ur verkligheten, eller upp till, hur
du vill?) Men: just fantasikonstruktionerna i affärer, mottagningen på kontoret
var misslyckade. Samtalet med mig ej heller bra, trots vissa goda poänger, - med
rätta struket, av vem? (sak samma). [—] Jag tyckte att gråthistorien, och kanske
till en del den där fåniga utfärdshistorien var rätt bra (motsatsen mellan naturen
och fåneriet osv.)
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Det finns inga tecken i manuskriptet på att Parland ändrade romanfigurernas
namn (med ett undantag - resten skötte sedan de första utgivarna 1932), men just
affärstemat, som jag menar är viktigt för förståelsen av relationen mellan Amy
och Henry, antecknas i kanten på s 122 som en möjlig (och önskvärd?) ändring.
Kontorsscenen står kvar, men dess innebörd förändras när affärstemat (och Henrys
tävlingsinstinkt) mildras.

Kommentarerna i brevet påverkar inte bara det vidare arbetet med romanen, de
smyger sig dessutom in i texten. Mottot: "denna bok är kanske ett plagiat av
Marcel Proust", samt epilogens refererade kritik om att författaren "ställvis imi¬
terat Marcel Proust" (288) kan sannolikt hänföras till följande kommentar:

Möjligen följer du nu något yttre stilideal, Rabbe talar om Proust, som jag
inte läst, och som vanligt gör du det doktrinärt. Du anser att nu skall det bli en
roman. I stället för att just inse, att vi måste göra något av innehållet. Därav sedan
någon form.14 Jag menar, att du har någon stil-idé, om ett så och så. Den kan leda
vill. Min fråga är beträffande roman och drama detsamma som beträffande värs,
dikt: är det sagt, att vi skall skriva drama, roman, dikt eller värs? Vi skriver, ut¬
trycker oss på något sätt, men - vi har inte sagt: så här skall det skrivas, inte t.ex.
något södergran-diktonius-aktigt, än mindre just björlingskt, ej av alla och till
alla tider, för resten bör var och en ha sitt eget innehåll, sin egen form. Det är vad
vi velat.

Överhuvud tycks Björlings och Enckells kommentarer summerade i romanens

epilog.15 När författaren går ut för att "göra upp räkningen med personerna" i
historien, återges deras invändningar: (I högerspalten ges hänvisningar till de
kommentarer vi vet att Parland fått.)

De hade förföljt honom dag och natt efter det att han
lämnat ifrån sig manuskriptet åt förlaget, och trängt sig
fram med de mest olämpliga fordringarna och förslagen.
Han hade även fått höra att Brigitte hade för avsikt att
gifta sig med en handelsresande, vilket fullkomligt bröt
ned konstruktionen, som han här utfört med henne. Den
allmänna anmärkningen var att tonen var något för
dyster, att han uppehållit sig vid alltför oväsentliga de¬
taljer, ställvis imiterat Marcel Proust och varit hänsyns¬
lös mot Amy. Särskilt i det sista avseendet kände han
sig tveksam. Amy var ju död och döda kan hämnas.

Hade han inte schematiserat henne till en typ, en
romantyp, som endast levde på papperet? (287-288)

GB i brev
2 oktober 1929,
HPA, om Megys
förlovning.

GB i ovan

citerat brev,
5 juni 1930.
RE i samma

brev. GB i
samma brev.

14 Dvs Björling menar att Parland utgått från att en roman skall skrivas och att ett visst stilideal, en
viss form, skall användas, medan innehållet borde kommit först och styrt formen. Jämför diskus¬
sionen i "Mellan Quosego och OPOJAZ" i kapitel II ovan.
15 En av anledningarna till att Enckell anknöt till Proust var antagligen att han just läste den första
svenska översättningen, På spaning efter det svunna. Vår vän Swann. I. Combray, II. Swann och
kärleken, Stockholm 1930. Se Enckells recension "Marcel Proust på svenska" i Hbl 3 oktober 1930
[1930b],
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Det ligger en fin ironi i att Björlings (och Enckells) kommentarer tas upp i
romanens metafiktion (som "de mest olämpliga fordringar och förslag"), och att
sedan samma personer blir de som redigerar romanen inför första utgivningen. I
den hanteringen förblir de oemotsagda. (Jämför diskussionen om 1932 års Sönder
ovan.)

Här kan vi se ett första exempel på växelspelet mellan den skrivande Parlands
erfarenheter, Henrys metafiktiva kommentarer, samt Henrys roman - eller rättare:
Henrys kommentarer kring den roman han säger sig skriva, men som läsaren ald¬
rig möter. Tills vidare vill jag endast peka på det självklara: Parland låter inte
Henry kommentera Björlings brev, utan transformerar eller fiktionaliserar invänd¬
ningarna, de blir en del av fiktionen (i den metafiktiva ramberättelsen).

Samtidigt vet vi - detta gäller i första hand romanens motto - att Parland
själv beskrev hur han inspireras av Proust, långt innan Björling och makarna
Enckell läste manuskriptet i Helsingfors.16

*

Romanprojektet Sönder blev aldrig slutfört. Henry Parlands avsikter förändrades
efter hand, och mycket tyder på att han efter de första läsarreaktionerna började
normalisera romanen. Denna normalisering har sedan de olika utgivarna fortsatt,
först Björling, Rabbe Enckell, Sven Grönvall och Oswald Parland 1932, sedan
Oscar Parland 1966. Dock menar jag att i stort sett alla dessa förändringar slätar
ut drivkrafter och ledmotiv i berättelsen. Om vi återigen gör en jämförelse med
klippningen av det filmade råmaterialet, kan det sägas att produktionslaget inte
litat på materialets styrka och att det underskattat publikens förmåga till inlevelse
i och förståelse av en berättelse med okonventionell narrativ struktur. (Samtidigt
som den senaste redigeringen har skapat en kanske mer modernistisk montage-
eller collageroman - med rakare kronologi.)

Vill man söka en psykologiserande förklaring till att denna normalisering
överhuvud påbörjades, kan den sägas dölja några av romanprojektets mer kom¬
plexa drivkrafter, saker "författaren" avslöjat, och Parland därefter plötsligt insett.
Men det kan lika väl tänkas att Parland tänkt på bokens chanser i romanpris¬
tävlingen och som marknadsprodukt.

16 Se avsnittet "Romanen Sönder - tillkomsthistoria" i kapitel I.
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Gränsland

However strange and remarkable the life of this poet-wan¬
derer was, however horrible his death, his biography must not
overwhelm his poetry. There is no need to bury the man with
his biography. In Russian literature, there are too many examp¬
les of this. Venevitinov, a complex and curious poet, died at
twenty-two, and since then only one thing has been really re¬
membered about him - that he died at twenty-two.
(Jurij Tynjanov)17

Namnet: Henry Parland
För att kunna lämna diktaren Henry Parland utanför romanstrukturen, och rikta in
diskussionen på romanfiguren Henry Parland, bör protagonistens namn diskuteras
närmare. Av det tidigare citerade Björling-brevet framgår, att han menat att
Parland lagt sig för nära verkligheten: "I alla fall måste man försöka eliminera
verkligheten, och samtidigt bygga på den"; och att Parland inte borde använda
levande personers namn: "Alla dessa herrar med sina egna namn bör maskeras
(varför det? säger du, och anser dig ha funnit en ny radikal käpphäst. [—] Och
både 'herr Parland' och de övriga bör lyftas upp ur verkligheten, eller upp till,
hur du vill?)". (Björling tycks samtidigt mena att vissa drag i romanen inte över¬
ensstämmer med verkligheten.) Jag vill hellre förklara det hela som ett litterärt
grepp, visserligen med långa anor (Augustinus, Dante, Diderot), men med en sär¬
skild aktualitet i Parlands samtid. Verklighetsprägeln är ett grepp, ett sätt att ge
sken av att berättelsen om Henry och Amy är 'sann'. Homonymen Henry Parland
är den främsta av mimesiskonnotatörer.18 Dessutom kan det hävdas att Parland
hade goda, litterära respektive personliga, skäl att i stället för att dölja - "elimi¬
nera" - verkligheten bakom fiktionen, övergå till att dölja fiktionen bakom verk¬
ligheten.

*

Åtminstone i fyra verk samtida med Parlands nyttjas greppet att dubblera
författarnamnet och använda det i litterär text.19 Vladimir Majakovskijs tragedi

17
Tynjanov 1973, s 98. Dmitri V Venevitinov levde 1805-1827.

18 En mimesiskonnotatör, franska connotateur de mimésis, är en markör, en precisering, en detalj,
som (till synes, för interpreten) inte har annan funktion i berättelsen än att konnotera 'verklighet'
(tidsenlighet, eller något liknande), att skapa illusionen att en referens finns. Genette 1972, s 186.
(Termen övers i U Olsson 1988a, s 184; Wallroth 1992, s 146-147.) - Jämför Roland Barthes, "The
Reality Effect" ["L'Effet de réel", 1968], French Literary Theory Today: A Reader, Tzvetan
Todorov (red), Cambridge-London-New York [etc] 1982, s 11-17; eller Barthes 1915, passim, t ex
s 151,181.
19 Om vi följde Philippe Lejeunes "The autobiographical contract" [ur Le pacte autobiographique,
Paris 1975], Todorov (red) 1982, s 192-222, skulle dessa texter, samt Sonder, definitionsmässigt
klassas som självbiografier ("[Name of protagonist=name of author] excludes the possibility of
fiction", s 206). Lejeunes distinktioner och scheman tillåter inte ambiguiteter av den här typen, men
Sönder kan ändå smita ur definitionens omfamning genom att vara en bok om Amy, och om till¬
komsten av en roman. Därigenom bortfaller en del av Lejeunes definition: "'a retrospective prose
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Vladimir Majakovskij (1913) presenterar en litterär figur med namnet Vladimir
Majakovskij .20 Om symbolismens diktare som Alexandr Blok antydde bekännel¬
ser och biografika, gick futuristerna vidare. Boris Tomasevskij: "De intima be¬
kännelserna och antydningarna förvandlades till demonstrativa deklarationer i den
monumentala stilen. Då biografin för Blok blott var en legend som åtföljde hans
lyrik, fanns i futurismen den biografiska legenden djärvt inskjuten i det litterära
verket."21 Boris Pasternak skrev senare: "Titeln dolde den genialt enkla upptäck¬
ten att diktaren inte är författaren till utan föremålet för den lyrik som vänder sig
till världen i första person. Titeln var inte upphovsmannens namn utan innehål¬
lets efternamn."22 Majakovskij i tragedin är inte i första hand dess författare
Majakovskij, den tragiska figuren är större än författaren, en hyperbol i ett kos¬
miskt drama. Majakovskij, det dramatiska jaget, blir en ställföreträdare för alla i
publiken, alla människor, en icke-allegorisk Människa. Bengt Jangfeldt har i en
essä argumenterat för figurens rötter i Nietzsches Zarathustra och Dostojevskijs
'hjältar' (Ivan Karamasov m fl); Majakovskij som "profet, [...] syndabock, mar¬

tyr och förlösare, [...] rebell, förkunnare av nya sanningar, och en utstött". När
Majakovskij tillfrågades om pjäsens namn, skall han ha svarat: "Det är namnet
på poeten i pjäsen som är dömd att lida för alla."23

Som en möjlig ny väg för prosan i tjugotalets Sovjetunionen sågs, bland
annat av gruppen kring Lef och Novyj Lef, den faktografiska (literatura fakta).
Att utnyttja dokumentära källor som reportage, dagbok, memoar, anteckningar,
fragment i kombination med litterär teknik, skulle leda till ett främmandegörande
av litteraturen, då 'gammal' narrativ teknik (till exempel framträdande intrig) nu
automatiserats.24 Som föregångare sågs Vasilij Rozanov (1826-1919), vars

narrative produced by a real person concerning his own existence, focusing on his individual life, in
particular on the development of his personality"', s 193 (min kursivering).
20 Majakovskij 1959 eller i engelsk översättning 1968. - Värt att notera är att huvudrollen, vid
uruppförandet, spelades av Majakovskij själv.
21

Tomasevskij 1993, "Litteratur och biografi" [19231, Entzenberg & Hansson (red) 1993a, s 41. -

Jämför Willem W Weststeijn, "Das Lyrische Subjekt", Flaker (red) 1989, s 368-390: "Majakovskij
ist das größte lyrische Thema Majakovskijs. Dies bedeutet aber keineswegs, daß man die Poesie
Majakovskijs auf einzelheiten des Lebens des Dichters projizieren kann." (375)
22 Pasternak, Lejdebrev [1931], Stockholm 1959, s 93. - Övers även i Jangfeldt 1995, s 116. Se
också Erlich 1994, s 44.
23 "Den trettonde aposteln", Jangfeldt 1995, s 112-125. Citat från s 115-116, min kursiv. - Jämför
Erlich 1994, s 44-46. Hyde 1978, s 259-273.
24 Se N F Öuzak (red), Literatura fakta, Moskva 1929, och särskilt Hans Günthers inledning i om¬
trycket, Faktographische Literatur. Nachdruck der Ausgabe Moskau 1929 mit einer einleitung von
Hans Günther, München 1972, s V-XVII. Günther framhåller att den faktografiska litteraturens
förespråkare hade som mål att revolutionärt omdana konsten, inte endast ställa den i revolutionens
tjänst, detta i konflikt med socialrealismens förkämpar, som framhöll den klassiska 1800-tals-
realismen som föredöme. Günther menar också att kritiken mot realismen skulle varit omöjlig utan
formalismen, men att den faktografiska teorin var mer än en formalistisk angelägenhet, och att
faktografin också hade som mål att delta i uppbyggandet av det socialistiska samhället, genom att
producera en avantgardistisk-proletär konst i kontakt med vardag och produktion. "Man kann also
mit einigem recht die faktographie als eine proletarische-avantgardistische Literaturkonzeption
bezeichnen, bei der futuristisch-formalistische und proletkul'tische Komponenten zu einer
Synthese zusammengeflossen sind." (XVI) I det här sammanhanget är dock den formalistiska-
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Solitaria (1912) och Fallna löv i två band (1913-15) blandade brev, tidnings¬
artiklar, familjefotografier, kommentarer kring litteratur (Pusjkin och detektiv¬
romaner), samt domestika teman (som matlagning). Sklovskij kommenterar i O
teorii prozy [Prosans teori]:

Under no circumstances should the reader infer from my comments on Roza-
nov's domesticity that Rozanov was "pouring out" his soul to the reader. No, he
had assumed the "confessional mode" as a device. (Sklovskij 1991, s 195.)

Bekännelsen som grepp. Tomasevskij skriver i "Literatura i biografija" ["Littera¬
tur och biografi", 1923] om hur "de självbiografiska greppen i Rozanovs litterära
manér överlevde honom" och att de används "även i den moderna litteraturens
memoarer i roman- eller kåseriform".25 Detta intresse för det dokumentära borde
utvecklas. Faktografi kunde bli ett led i försöken att förnya litteraturen, inte i ett
i första hand dokumentariskt intresse, utan fakta skulle genom att placeras i en
estetisk kontext bli litterära fakta.26

Literature extends its boundaries, annexing non-esthetic material. This material,
and the changes which it undergoes through contact with material already estheti-
cally processed, must be taken into account.

Literature stays alive by expanding into non-literature. [—] Once processed by
the law of art, it can be perceived apart from its place of origin.
(Sklovskij 1977a, s 55.)

Ett exempel i den faktografiska genren är Sklovskijs Tret'jafabrika [Tredje fab¬
riken, 1926], varifrån citatet ovan är hämtat. Genom att vara till dels roman och
memoar, med tre delar om uppväxt, OPOJAZ-år, respektive post-OPOJAZ-år i
filmindustrin, till dels litteraturteoretiskt diskussionsinlägg, novellsamling och
brevutgåva, tillämpar boken de faktografiska principerna. Breven till Jakobson,
Tynjanov, Éjchenbaum och Jakubinskij förenar i sig egenskaperna av privatbrev,
litteraturpolemik och skönlitterärt berättande. Denna typ av text är mycket
sklovskijsk. Det är som om den genreöverskridande genren uppfunnits för att be¬
teckna just Sklovskijs texter, som alla i olika grad besitter dessa kvaliteter.27 Tre
extrema positioner kan urskiljas: den faktografiska texten, med Tret'jafabrika
som exempel; den rent litterära essän, som någorlunda avhåller sig från det
personliga och fiktiva, men ändå använder litterära grepp (gärna desamma som

sklovskijska betoningen av störst intresse. - Se också Hans Günther 1989b, "Literatur des Fakts",
Flaker (red) 1989, s 338-345; Erlich 1980, s 120-121, 149; Hansen-Löve 1978, s 502-507, 537-
570; Sheldon 1994, s 222; Erlich 1994, s 220ff; Sklovskij 1977a, s 55.
25 TomaSevskij 1993, s 40.
26 Erlich 1994, s 221, citerar Sklovskij; "Today it is the 'unadorned fact' that is perceived aestheti¬
cally." (Felaktigt anges Sklovskij 1977a, s 55 som källa; i Erlich 1980, s 121, anges citatet komma
från Gamburgskij Scet (1928), s 19.)
27 Se t ex Erlich 1994, s 221; Gric 1977, s 118; Steiner 1985, s 27-43. Se också Tynjanovs recen¬
sion [1924], citerad i Sheldons inledning till Sklovskij 1971b, Zoo or Letters Not about Love [1923],
translated from the Russian and Edited by Richard Sheldon, Ithaca-London 1971, s xxx-xxxi.
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beskrivs i essän); och den fiktionaliserade berättelsen. Sklovskijs roman Zoo, ili
pis'ma ne o ljubvi [Zoo (eller brev som inte handlar om kärlek), 1923] är ett gott
exempel på den tredje typen av hybridtext. Zoo är en brevroman, "på gränsen
mellan litteratur och levnad, [...] på samma gång pinsamt öppenhjärtig och ut¬
studerat litterär".28 Sålunda skriver Viktor Sklovskij i romanen till sin älskade
Alja. Han mottar också brev från henne. Dessa brev är en verklig kvinnas
verkliga brev, och inte alls skrivna av författaren Sklovskij. Samtidigt behandlas
Viktor Sklovskijs kärlek i romanen som ett litterärt motiv, som en motivering
för att knyta ihop de olika breven, som på bekant sklovskijskt manér innehåller
fiktion, personporträtt, litteraturpolemik och -historia, samt ett brev till kom¬
munistpartiets centralkommitté med en begäran om att få återvända ur exilen.
Romanen är alltså på samma gång dokument, bön och fiktion. Sklovskij an¬
vänder sig av "the confessional mode". Viktor Sklovskij i romanen är inte Viktor
Sklovskij utanför romanen.

Thus, I do not find myself at fault because I always write in my own person, for all
one need do is go through what I have just written to see that although I speak in
my own name I do not speak for myself. Consequently, that Viktor Shklovsky for
whom I write is most likely not totally I and if we met and began to talk we might
quite possibly even misunderstand each other.29

Sklovskij och hans litterära homonym är inte samma person. Kunde de mötas
skulle de kanske inte ens förstå varandra. Namnet Sklovskij har två referenter,
vilket gör att den verklige Sklovskij inte behöver stå för allt den litteräre gör
eller säger, då läsaren svävar i tvivelsmål om vilken Sklovskij som talar. På
detta sätt kan 'Sklovskij' i romanen också bli en mask och en sköld för Sklov¬
skij.

Nära de faktografiska målen ligger - trots skilda utgångspunkter - den nya

saklighetens roman i Tyskland. En författare som Joseph Roth söker legitimera
romanens Die Flucht ohne Ende, 1927, autenticitet genom att i förordet påstå sig
vara vän med romanens huvudperson, och endast objektivt(?) betrakta denne som
källa:

Im Folgenden erzähle ich die Geschichte meines freundes, Kameraden und Gesin¬
nungsgenossen Franz Tunda.

Ich folge zum Teil seinen Aufzeichnungen, zum Teil seiner Erzählungen.
Ich habe nichts erfunden, nichts komponiert. Es handelt sich nicht mehr darum

zu "dichten". Das wichtigste ist das Beobachtete. -

Paris, im Märx 1927 Joseph Roth

28 Erlich 1994, s 225 (min övers). Sklovskij 1971b. Zoo, eller brev som inte handlar om kärlek finns
också i svensk översättning av Bengt Jangfeldt, Stockholm 1980.
29 Gamburgskij scet (1928), s 106. Citerat efter Steiner 1985, s 41. Mitt resonemang här tar delvis
avstamp från Steiners artikel. Jämför Hansen-Löve 1978, s 568, som menar att Sklovskij på samma
gång är romanens objekt (dvs 'hjälte' = material) och subjekt (dvs 'författare' = grepp).
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Samtidigt ligger författaren och berättaren Roth mycket nära den fiktive Tunda.30
Arnold Friedrich Vieth von Golßenau går ett steg längre och låter jagberättaren
Ludwig Renn i Krieg, 1928, ge autenticitet åt romanen genom att placera Renns
namn på bokens fram- och titelsida - Renn berättar i boken den sanna historien
om sin medverkan i första världskriget.31

Också i den finlandssvenska närmiljön skrevs verk som framhävde författarens
person, om än med andra bevekelsegrunder. Rabbe Enckells Tillblivelse (1929)
skildrar en människas tillblivelse som vuxen, steget från osäker pojke till något
mindre osäker yngling. Enckell arbetar inte dokumentariskt, men utifrån det
mycket personliga.32 Han strävar efter allmängiltighet, men deklarerar samtidigt
öppet att det är fråga om just hans personliga tillblivelse.

Vår personlighet är en mängd av diffusa förnimmelser, korrespondenser med en
värld som är både utanför och innanför oss, den bildas av orter, människor,
tonfall, sinnesintryck, impulser och sist - den skapande livsinriktningen: Vi
drivas ständigt mot slutmålet: självporträttet. Det kan återge egna drag eller en
annans, ett landskap, en synvilla eller - ett plommon som hos Mu-hsi.
(Rabbe Enckell, Tillblivelse, Helsingfors 1929, s 6-7.)

Om slutmålet i verket är självporträttet, transformerat till ett landskap eller ett
plommon, måste inte namnet anges. Identifikationen mellan författare och motiv
är ändock stark. Konstnären skildrar sig själv i konstverket, vilket motivet än är.
I Tillblivelse är det inte fråga om att dölja sitt porträtt bakom fiktion, och allt
som skildras tycks upplevt av skalden, med porträtt av hustrun och dottern
Birgitta. I bokens slutstycke diskuteras det personligas intresse för andra: "Kan
jag verkligen räkna med att mina tillfälliga reaktioner och mitt intellektuella liv
under några år skall kunna väcka intresse?" (98) Här framhålls att psykologiskt
motiverade 'fiktiva' historier endast är "litterär förställningskonst".33 Att strunta
i denna litterära strategi är, skriver Enckell, ett sätt att bryta mot litterära tradi-

30 Citerat efter Reiner Wild, "Beobachtet oder gedichtet? Joseph Roths Roman 'Die Flucht ohne
Ende'", Becker & Weiß (red) 1995, s 27-48, citat från s 27.
31 Om Renns roman, se Andrea Jäger, "'Ich wollte den Wahren Helden zeigen'. Ludwig Renns
Antikriegsroman 'Krieg'", Becker & Weiß (red) 1995, s 157-175. Den svenska översättningen,
Ludwig Renn, Kriget, Stockholm 1929, recenserades i Hbl av Parland.
32 Jämför Holmqvist 1951b, s 134: "Tillblivelse är en sorts självbiografi, som består av noggranna
observationsprotokoll över upplevelser under författarens uppväxt- och skolår [—] Dessa böcker
har tillkommit som ett nödvändigt led i Enckells klarhetssträvan. Såtillvida är de främst dokument.
Men de är också konstverk, och inte obetydliga konstverk." - Louise Ekelund visar hur Enckell
under arbetet med boken steg för steg ändå reducerat det enskilda och personliga, "verklighets¬
underlaget", för att nå "'nervkänslan"'. L Ekelund 1974, s 54-56. - Också Mikael Enckell fram¬
häver, i första delen av biografin över fadern, den litterära gestaltningen: "Stämningarna är en för¬
tätning och sammansmältning av minnen, avsked och förhoppningar om återseende." M Enckell,
Under beständighetens stjärna. En biografisk studie över Rabbe Enckell 1903-1937, Stockholm
1987, s 180.
33 Jämför Parlands Hbl-artikel "Den psykologiska filmens bankrutt" från 27 september samma år,
där psykologisk motivering sades höra hemma i litteraturen, men inte i filmen.

219



tioner - även om det skulle kunna hävdas att det i själva verket endast är en
annan litterär strategi, ett annat grepp.

Jag hade ju lätt kunnat beslöja mitt jag, ge det ett respektabelt och litterärt
klingande namn och hade sedan genom detta traditionella bruk undgått att bli
ertappad. Men jag måste erkänna att om jag nu utsätter mig för någon illvillig
läsare, så är jag själv en inte mindre illvillig läsare av andras alster. Det ohöljda
framställningssättet i denna bok har inte dikterats enbart av lust att framhäva mig
själv, utan också av lust att bryta mot den tradition av litterär förställningskonst
och uppdiktade historier, som man gett sig all möda att psykologiskt motivera
och göra trovärdiga. Det enda jag måhända har att förebrå mig är att min fantasi så
envetet rört sig kring mig själv i stället för att syssla med annat. Men jag håller
fast vid att man helst skall sysselsätta sig med det man bäst känner till. (98-99)

Vi känner igen Enckells sätt att beskriva den modernistiska själsöversättningen. I
Quosego skrev han att modernisterna önskar "tolka ett livssammanhang" och den
som förstod dem skulle inte förirra sig, "han behöver inte plocka i maskorna, han
ser helheten därförutan".34 I Tillblivelse formuleras det såhär: "Jag har velat
fånga en minut av spänning i ett ord, en tanke, en symbol, som för den som
förstår skall utlösa hela nervkänslan ur situationen." (99) Enckell sätter "litterär
förställningskonst" mot "det man bäst känner till", dvs det självupplevda, men
inte nödvändigtvis realistiskt dokumenterade.35

Boris Tomasevskij försöker i den tidigare refererade artikeln "Literatura i
biografija" lösa konflikten mellan två dogmatiska positioner - 'en författares bio¬
grafi är alltid viktig för tolkningen av verket' respektive 'en författares biografi är
aldrig viktig för tolkningen av verket' - genom att argumentera för att det finns
författare med och författare utan biografi. Han visar på hur läsarnas inställning
till författarnas biografi ändrats genom litteraturhistorien, hur de romantiska poet¬
erna var sina egna hjältar och hur Pusjkin litterärt utnyttjade den egna biografin,
medan andra författare, som Nekrasov, Ostrovskij och Fet träder fram utan bio¬
grafi. Med biografi menar Tomasevskij här inte en "vardagsbiografi", dvs födelse,
äktenskap, sjukdom, utan biografin utnyttjad litterärt, en biografi som får "'litte¬
rära funktioner'". En vardagsbiografi kan skrivas lika väl för en författare som för
en general eller uppfinnare, men en sådan '"dokumentär"' biografi är i första hand
kulturhistoria, "ett yttre men mycket nödvändigt referens- och hjälpmaterial". För
en författare som Pusjkin eller Majakovskij, som medvetet spelar på och med den
biografiska kopplingen, är biografin "den legend, som författaren själv skapar om
sitt liv och som endast och allenast är ett litterärt faktum". Därför kan också det

biografiska studiet göras legitimt:

För författaren med biografi är dock faktainventeringen nödvändig, eftersom
jämförelsen av författarens texter med hans biografi och gissningarna om den

34 "Artisteri i vår litteratur", Quosego nr 2, 1928, s 105-108.
35 Att Enckell i Parlands roman förutsätter, eller söker, det självupplevda eller biografiska, är mot
bakgrund av resonemang som dessa, föga överraskande.

220



potentiella verklighetsbakgrunden i hans subjektiva utgjutelser och bekännelser
spelar den konstruktiva rollen i hans verk. (41)

De tre ovan diskuterade Majakovskij, Sklovskij och Enckell, är alla författare
med biografi i Tomasevskijs mening, men biografin "spelar den konstruktiva
rollen" i deras verk på olika sätt. Majakovskijs dramatiske hjälte är på samma
gång Majakovskij och så mycket mer än Majakovskij, en ställföreträdande
lidande rebell och utstött vars drag är Majakovskijs egna. Här utnyttjas författar-
legenden litterärt i en tragisk dubblering. I Sklovskijs fall handlar det om en
ironisk dubblering, där läsaren aldrig blir klok över det bekännelsens modus som

romanfiguren Sklovskij säger sig använda. Är det ett blottlagt litterärt grepp eller
döljer den litterära överbyggnaden ett i grunden självbiografiskt avslöjande? Alla
nivåer existerar i Sklovskijs verk samtidigt. Rabbe Enckells självbiografiska pro¬
jekt har som mål det allmänna, för honom bör de personliga detaljerna döljas,
samtidigt som ärlighetskravet är absolut. Den enckellska dubbleringen kan kallas
förädlad, ellerförädlande.

Till dessa exempel kan föras Marcel i Marcel Prousts A la recherche du temps
perdu [1913-27]. Marcel är ett proustskt alter ego, men den som känner till le¬
genden om Proust läser romanen som en kodad berättelse om homosexualitet.
Den typ av dubblering som här används kan kallas döljande, Prousts jag-berättare
ges samma namn och tycks i det mesta likna författaren - utom i ett avseende.36
Så har författarens biografi byggts ut med stämningslägen med mera från hans
roman, medan läsningen av romanen givits en tolkningsnyckel utifrån vittnesmål
om författarens sexuella läggning.

*

Vi kan idag inte utesluta att Henry Parland använde sitt eget namn i manuskriptet
endast som en arbetsbeteckning för "författaren". Att särskilja de litterära gestalt¬
erna är inte alltid enkelt, vilket bland annat kan avläsas av de skiftande beteck¬
ningar den kvinnliga huvudpersonen figurerar under i början av manuskriptet:
Dagny, Nancy, Dina, Lia, Ami, Amie, Aini, Amy. Däremot tycks det inte råda
något tvivel om "författarens" namn, som är Henry Parland från början till slut.

Om vi anknyter till Tomasevskijs diskussion, kan det sägas att Parland ge¬
nom greppet att göra homonymen Henry till romanens berättare skriver in sig i
kategorin författare med biografi. Sålunda skulle också Parlands liv kunna kate-

36 Samtidigt är benämningen av berättaren Marcel tvetydig - vem är berättaren och varför kan han
inte benämnas 'på riktigt'? Man kan tvista om huruvida detta ökar eller minskar distansen mellan
Proust och berättaren. P III: 583, 622, 663 /B V: 77, 120, 165-166. Se också t ex Genette 1995,
s 28f, 252-259; Howard Moss, The Magic Lantern of Marcel Proust, London 1963, s 13-15; eller
Tore Renberg, "vi har det jo alle sånn. Om Marcel Proust og På sporet av den tapte tid", Vagant
nr 3-4, 1995, s 64-69. - Inte ens Lejeune 1982, s 205, lyckas kategorisera Prousts roman: "This
strange intrusion of the author functions simultaneously as a fictional contract and as an autobio¬
graphical clue, and situates the text in some ambigous intermediate region." Jag menar att också de
ovan diskuterade texterna undflyr Lejeunes schematisering.
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goriseras som ett litterärt faktum. Dock menar jag att Tomasevskijs ord om att
"jämförelsen av författarens texter med hans biografi och gissningarna om den
potentiella verklighetsbakgrunden i hans subjektiva utgjutelser och bekännelser
spelar den konstruktiva rollen i hans verk" (41) inte helt uttömmer diskussionen.
Snarare kan dessa gissningar om potentiell verklighetsbakgrund sägas spela en
konstruktiv roll i verket, men jag vill på intet sätt ge dem den dominerande
rollen. När jag kunnat visa på avgörande skillnader (trots vissa inre och yttre lik¬
heter) mellan verk och liv, måste arbetet gå vidare, och lämna författarens bio¬
grafi därhän. Ännu befinner sig diskussionen i gränslandet mellan liv och verk,
men detta ser jag som ett nödvändigt steg på vägen. De konstruktiva funktioner
jag ser som viktigast är fortfarande Henrys beskrivning av arbetet på romanen
och teckningen av förhållandet med Amy.

Den typ av dubblering som ligger närmast den parlandska är den sklovskijskt
ironiska. Parland leker med förväntningarna på en biografisk skildring, och
läsaren kan inte avgöra vad som är den eventuella verklighetsbakgrunden och vad
som är fiktion. Samtidigt kan Majakovskijs tragiska dubblering tjäna som en
tankeväckande parallell. Henry Parland i romanen kan också ses som en inkarnerad
Människa i ett spel om kärlekens - och representationens - omöjlighet. Björling
förespråkar den proustska döljande strategin, namnen måste bytas ut, personerna
måste "lyftas upp ur verkligheten, eller upp till" densamma. Rabbe Enckell
menade i Tillblivelse att sådana strategier är meningslösa, att det icke beslöjade
porträttet är ärligare och ett brott mot litterära konventioner. Parlands bruk av
greppet skall inte i första hand ses som ett led i en omutlig sanningslidelse,37
utan som medvetet litterärt. Greppet är väl motiverat inom fiktionen, Henry skall
i sin roman skriva den 'sanna historien om Amy', 'bekännelsen' kräver 'verklig¬
het', 'Henry Parland' skapar autenticitet. Men den sanna historien om Amy är
endast en motivering för att skriva en roman.

I likhet med Enckell stiliserar och reducerar Parland verklighetsbakgrunden,
men den elimineras naturligtvis ej.38 Det går faktiskt att hitta en mycket konkret
biografisk koppling mellan Parlands liv och hans roman. I några dagboksanteck-

37 Se bl a R Enckells förord i Återsken 1932, s XIII: "Det är tydligt att romanen kommit till i ett
behov av att göra reda för sig, att dess intellektualitet tjänat ändamålet att frigöra författaren från
en upplevelse." Se också R Enckell 1949, s 195: "[...] en genomförd självbekännelse byggd på ett
erotiskt motiv av banalaste art." - Som stöd för Enckell skall väl sägas att dubbleringen av för¬
fattarnamnet naturligtvis kan vara uttryck för en sanningslidelse, och känslorna som beskrivs i
romanen kan vara 'sanna', även om den yttre handlingen inte är det. Och Enckell är något mycket
intressant på spåren när han diskuterar ett Parland-grepp (i lyriken): att låta sakförhållanden träda
fram ur texten själv, och i stället för att låta ett diktjag reagera, acceptera detta. "Och därmed får
han med en ny kvalitet: den tragiska självironin." R Enckell 1949, s 194. - Jämför Staffan Björck,
Romanens formvärld. Studier i prosaberättarens teknik [1953], Stockholm 1983, s 53, och diskus¬
sionen om "denna ogenerat subjektiva praxis".
38 Jämför Parlands uttalanden angående Sönder i brev till Oswald Parland 16 augusti 1930, HPA,
citerade i avsnittet "Romanen Sönder - tillkomsthistoria" i kapitel I.
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ningar från våren 1929 finns kärnan i och grunden till Sönder.39 Anteckningarna
sträcker sig över två veckor, och det finns grovt räknat upp till tio kopplingar
mellan dem och romanmanuskriptet, se figur 9.

Kapitel (jämför figur 8) Dagboken april-maj 1929

5. Upplysta fönstret

6. Tvekan

7. Gråthistoria

8. Skandal

9. Jag blir rädd [tiden
genast efter skandalen]
10. Försoning
men det är ingen försoning
11. Restaurangscen

12. Krapula
13. Amy blir sjuk

"Björling var hygglig som vanligt och smågrälade
som vanligt." 20.IV
"[...] jag klättrade över ett staket och uppför
en brandstege till Megys fönster." (4.V)
"hon kom, berättade att hon kommit hem 1/2 10, [.
och en massa motsägelser till."
(odaterat, slutet av april)

"jag sade ja och amen till allt, ty jag hade blivit så
rädd." (odaterat, slutet av april)
"Gräl-försoning-gräl-försoning; allting mycket
mindre dramatiskt än man kunnat vänta sig." (21.IV)
"Dansade. Det hela verkade lustigt nog naturligt."
(odaterat, slutet av april)
"Krapula. Megy ringer." (l.V)
"Att vaktmästaren på Trocadero har en knall."
(odaterat brev i dagboken, efter 3.V)

Figur 9. Manuskriptet jämfört med anteckningar april-maj 1929
Till överensstämmelserna ovan kan läggas att anteckningarna också innehåller:
* ledmotivet och titeln: "Jag har skrivit ned dethär på olika restauranger och kaféer
här i staden, fastän jag emellanåt blivit störd och avbruten, därför låter det hela väl
också söndrigt och oklart. Jag medger: det hela är söndrigt och oklart." (Odaterat,
slutet av april.)
* osäkerheten kring rivalens identitet. "Är det Herman W? Jag förlåter det inte. II Är
det Banken? Varför då denna hemlighetsfullhet? Jag är ju så misstänksam, Megy."
(23.IV)

Notera också att händelserna i dagboken bildar en berättandesekvens, ungefär
mellan kapitel 5 och 13. Hela inledningen med framkallning, fotografier etc, hela del
II, ligger utanför dagbokens material. Notera också att Megy fortfarande lever, medan
romanens Amy är död.

39 Dagboksanteckningarna finns i HPA, delvis citerade i O Parland 1993. Jämför Stam 1994a, s 5f;
Åsbacka 1996, s 136. - Annan eventuellt vidareutvecklad text är några brevutkast från 1928(?) till
en annan kvinna. Tonen i dessa ligger nära Henrys inledande brev i Sönder.
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Det intressanta är att det inte är händelserna i sig som varit viktiga, utan texten -

händelserna nedskrivna till en berättelse. Här fanns grunden till en roman, några
scener och konflikter att utgå ifrån. När Parland sommaren 1929 i Kaunas började
odla idén att skriva prosa; roman eller novell, stöddes han av Björling, som syn¬

barligen läst dessa(?) anteckningar före Parlands avfärd och hänvisar, som vi sett,
till dem i brev. Uppenbarligen har Björlings uppmaning och uppmuntran lett
vidare. Parland påbörjar verkligen en roman sommaren 1929. Resultatet blir en
novell. Först under senhösten påbörjas Sönder, med anteckningarna från april¬
maj som grund. Den nya texten innehåller i de första utkasten några scener med
en fader, scener som sedan plockas bort. Steg för steg omvandlas anteckningarna
från april-maj till en litterär text, utan fader, utan ovidkommande bifigurer och
med en mer dunkel rival. En del andra transformationer av förlagan genomförs,
ett par metaforer realiseras, en ramhandling läggs till. Men fortfarande kallas
romanens "författare" Henry Parland. Varför?

*

När Parland under sommaren 1929 för första gången påbörjar en roman är hans
planer inte särskilt färdiga. Jag-berättaren kallas här Georg. Parland väljer den
vanliga vägen, att försöka dölja verklighetsanknytningen bakom andra namn.
Samtidigt behåller han en koppling till sig själv genom att välja sitt andra för¬
namn (George) för jaget. Inledningen till texten beskriver diktjagets kragnummer
och sysselsättning: "Jag studerar juridik. Jag kan inte säga att ämnet skulle in¬
tressera mig. Jag kan inte heller säga att något annat ämne skulle intressera mig
mera. Jag studerar juridik, emedan man kan få en rätt bra tjänst efteråt och
emedan man måste ha en etikett påklistrad för att människorna skall känna igen
en."40 Människorna kände igen Parland, kanske bättre än han tänkt sig. Texten
blev en novell för en novellpristävlan, publicerad i De 14 bästa studentnovellerna
ur Bonniers Veckotidnings pristävlan 1929:41 Efter publiceringen fick han brev-
ledes motta diverse hårda angrepp. Orsakerna till angreppen var två: För det första
hade en olycka liknande den som skildrades i novellen inträffat i Helsingfors, och
fastän Parland inte varit inblandad, kunde de flesta helsingforsiska läsare identi¬
fiera den döde. Man ansåg att Parland utnyttjat olyckan litterärt. För det andra

40 Texten blev novellen "Jag och min fars glasögon", (citat från H Parland 1932, s 241), och kan
ses som en förstudie till Sönder. - Novellbörjan som romanbörjan, se brev från Parland till Grönvall
19 juni 1929: "Jag skriver mina artiklar med en fart som är mindre än en snigels och funderar på
en roman. Första kapitlet är färdigt; det handlar om för trånga kragar. Men jag är rädd att man inte
kommer vidare långt med trånga kragar. [•••]" - Novellen blev ett första mönster för romanen, se
de tidiga versionerna av "Författarens företal [1&2]", samt kapitel I. HPA. Här startar Parland än
en gång med en skildring av berättaren, för att fortsätta med en scen med en fader, allt kretsande
kring en döende kvinna. - Ett flertal av Parlands noveller kan ses som försök att gestalta liknande
teman och motiv. Se H Parland 1966, t ex "Irrfärd" nr 8, s 92-93, "Affär", s 118-123, "[Dagen
efter]", s 123-128, "[De reder sig utan dig]", s 162-172.
41 Se avsnittet "Romanen Sönder - tillkomsthistoria" i kapitel I.
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ansågs novellens raka skildring av sprit och sexualitet ge en dålig bild av studen¬
ter och studentliv. Särskilt Huvudstadsbladets recensent Håkan Tollet (signaturen
"Skr.") framhöll detta.42 Parlands föräldrar ogillade motivet, två studenter som
båda uppvaktar samma kvinna, varefter en ung student i berusat tillstånd kör bil
och förolyckas. Man hänvisade till Huvudstadsbladets recension och vad Sven
Grönvall berättat, att bland annat studenter, men också Rabbe Enckell och Gun¬
nar Björling, skulle varit missnöjda med novellen.43 Parlands gode vän Sven
Grönvall läste in sig själv som en av figurerna i novellen. Även andra läsare
skall, enligt Grönvall, ha gjort samma koppling. I och med att Parland skrivit
novellen, studerat juridik, hette George (och hade kragstorlek 39) ansågs jag¬
berättaren vara Parland, mer eller mindre omgestaltad, och eftersom Parland och
Grönvall umgåtts, kunde en av bifigurerna vara den senare. Sven Grönvall skrev
ett av allt att döma ursinnigt, men nu förlorat, brev till Kaunas och sade upp
bekantskapen med Parland, som var tvungen att försöka skriva ett förklarande
svarsbrev. Parland skriver att den figur, Torsten, som setts som Grönvall,
kommit till för att göra novellen till en studentnoveU, och som en kontrast till
novellens Erik. Om någon kamrat liknat figuren, var det inte Grönvall. Visser¬
ligen "avslöjas" att "allting som jag skrivit hittills, har alltid baserats på verklig¬
heten", men att detta inte är ett skäl att söka exakta förebilder. Parland menar t ex

att det snarare är han själv som är förebilden för den i novellen förolyckade Erik:

Kanske jag själv. Jag tror det är närmast det.
Jag har delat upp mig själv på ett konglomerat av egenskaper och drag och

karrikerat dem. Är det inte just kännetecknande för mig, att jag super, talar littera¬
tur med hobbor och förolyckas jämt och ständigt, fastän jag har en oerhörd tur.
Kommer Du ihåg mig från skoltiden? Hade jag då inte alla förutsättningar att bli
någonting i stil med Torsten. Hade jag inte också i våras all anledning att köra
ikull som Erik? Den som i novellen kallar sig "jag" är en syntes av Erik och
Torsten. D.v.s. sådan jag blivit under tiden.

Du borde själv veta att jag är egocentrisk till ytterlighet, jag sysslar helst med
mig själv och konstruerar personer efter något särskilt drag hos mig. Emedan jag
har en dålig psykologisk fantasi, försöker jag därefter ibland anpassa någon
person ur det verkliga livet. Men inte i det här fallet.
(H Parland till S Grönvall 14 december 1929, HPA.)

Detta är i sig inget uppseendeväckande uttalande, utan påminner om vad författare
i skilda tider skriver om sitt skapande. Frasen med "konglomerat" kommer väl
från Strindberg, här troligen närmast förmedlad av Rabbe Enckells Quosego-

42 "Skr.", "Eros i studentmössa", recension av De 14 bästa studentnovellerna ur Bonniers Vecko¬
tidnings pristävlan 1929 och Gunhild Tegen (pseudonymen Tor Tilja), Eros i Uppsala och annor¬
städes, Stockholm 1929, Hbl 5 december 1929. Jämför SvD:s recension av samma böcker, signa¬
turen "Quelqu'une", "Studentnovellistik", 4 december 1929.
43 Brev från M Parland till H Parland, 6 december 1929; Osw Parland till H Parland 14-15, 18
december 1929, HPAm, HPA. - Björling och Enckell uttrycker inga större invändningar mot
novellen i brev. Björlings kritik ligger på det estetiska planet, 3 augusti 1929, HPA, medan Enckell
säger sig inte ha läst den, 8 december 1929, HPAm.
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artikel "Artisteri i vår litteratur".44 Om vi bortser från de eventuella förebilderna
för novellens persongalleri, kan vi i stället notera följande. Att följa den vanlig¬
aste strategin vid konstnärligt skapande, att sätta fiktiva namn på figurer med
drag hämtade från författaren och omvärlden, ledde i detta fall till att läsarna
tolkade novellen biografiskt. ("Man måste ju uppfatta den autobiografiskt", skrev
fadern 15 december, HPAm.) Dessutom drabbades personer i Parlands närhet av
att kopplas samman med litterära figurer. Fiktionen lästes inte som fiktion. Man
sökte den bakomliggande sanningen. Att novellen, trots kritik och självkritik,
betydde mycket för Parland, framkommer i brev. Morbrodern Sesemann uppskat¬
tade novellen och försvarade den mot föräldrarnas kritik. Den blev publicerad,
men framför allt kände Parland att han lyckats genomföra ett större
prosaprojekt 45 När han påbörjade ett nytt stort projekt skulle han inte dölja sig
bakom en falsk skylt.

*

Om vi för en kort stund försöker undersöka Parlands tänkbara intentioner med att

kalla Sänders berättare för Henry Parland, kan vi fastslå att i slutet av 1929 hade
Parland blivit hårt kritiserad för sitt sätt att använda fiktiva gestalter och utnyttja
en verklig händelse. Han läste Marcel Prousts romancykel, hade skrivit sina av

rysk formalism inspirerade artiklar, samt fått Rabbe Enckells Tillblivelse sänd
till Kaunas 46 Vi såg ovan att i Tillblivelse diskuterades beslöjade självporträtt,
som ändå genomskådas, samt att det obeslöjade självporträttet framställdes som

44 Quosego nr 2, 1928, s 106: '"Mina själar (karaktärer) äro konglomerater av förgångna kultur-
grader och pågående, bitar ur böcker och tidskrifter, stycken av mänskor, afrifna lappar av helg¬
dagskläder som blivit lumpor, alldeles som själen är hopflikad.'// Litteraturkritiken har funnit de
strindbergska karaktärerna för mycket lika sin upphovsman. Det har varit så enkelt att påvisa: här
sticker han fram huvudet; här plottrar han igen bort sina gestalter. Men har inte detta just räddat
dem från dödvattnet, förmått hålla hans verk friska?" - Se också Sönder, H Parland 1966, s 181:
"Alla dessa människor tycks alldeles ha glömt att du var en människa, de föreställer sig dig som ett
konglomerat av uteslutande goda egenskaper och drag."
45 "Min novell. Den tycks ha väckt mycket ont blod i Finland. Och ändå har jag hittills inte fått till
någon starkare sak. Sujeten varför inte? jag kan gå med på att det inte är något lyckligt val och
dessutom tendentiöst. Men jag har aldrig skrivit med sådan - närapå - entusiasm. [—] Alla som jag
här har visat den åt har varit tilltalade. Onkel Tutti uppskattade den. I varje fall har den betytt
mycket för min framtida litterära utveckling." H Parland till Osw Parland 18 december 1929.
HPAm, HPA (tyska). - Se också V Sesemann till M Parland, 24 december 1929, HPAm (tyska).
46 I brev till Enckell 9 november 1929, HPAm, tackar Parland för Tillblivelse och berömmer boken.
Han framhåller Enckells "förmåga att ge någonting intimt - sökandet ytterligare fördjupat sig.
O.s.v. o.s.v.", samt att det varit lätt att ta boken till sig. "Naturligtvis blir saken för mig tack [varel
de många självbiografiska momenten ytterligare förenklad - d.v.s. omedelbarare. Fastän det i det i
det här fallet knappast spelar någon roll. Sujeten har enligt vad jag kan se en rätt liten roll, det är
figurerna och skuggorna. O.s.v. o.s.v." Sujeten (i Parlands språkbruk handlingen) har i boken en
mindre roll, vad som är viktigt är relationer, drömmar, iakttagelser ("figurerna och skuggorna"),
sanna oavsett de namn de givits. Vidare funderar Parland över bokens mottagande i Finland, och
tror att kritiken blir "en smula avvisande",. Boken "kommer inte att kunna rubriceras in under de
litteraturhistoriska formlerna. Felet är självfallet de senares, inte bokens." Bokens ses med andra
ord alltså som ett exempel på en ny prosaform. - Rabbe Enckell har i en intervju (R Enckell 1968a)
sagt att han mottagit endast ett brev av Parland, men att det vid intervjutillfället varit förkommet.
Brevet finns i en avskrift i HPA.

226



en i det närmaste omstörtande handling. Självporträttet var sannare, ärligare och
närmare. Nu skall inte likheterna mellan Parlands och Enckells böcker överdrivas.
I Tillblivelse skildras jagets tillblivelse, barndomsupplevelser, relationen till för¬
äldrarna etc. I Parlands roman saknas alla minnen av dylik karaktär, den parland¬
ska reduktionen och stiliseringen är starkare.

Parland hade både personliga och litterära skäl att döpa sin protagonist. Bi¬
figurer fick 'behålla' sina namn, medan den kvinnliga huvudpersonen gavs ett
litterärt, Amy. Jag menar att en rimlig läsart av romanen är att se de 'verkliga'
namnen som ett litterärt grepp. Romanfigurerna är fiktiva på samma sätt som
personerna i "Jag och min fars glasögon", men i romanen döljer Parland fiktion¬
en bakom 'verkligheten', medan han gjort det motsatta i novellen. På detta sätt
blottläggs det litterära greppet: "Instead of hiding behind a smokescreen of
motivations, the author should declare the emperor naked - lay the devices bare
for the reader's direct inspection."47 Henry skriver 'den sanna historien om Amy',
hans 'avslöjande skildring' kräver en fond av 'verklighet'. Henry Parland blir en
litterär figur, men också en mask, en persona.48

Sönder är en litterär självbiografi, med betoningen på litterär. Det är inte
Henry som framhävs, utan romanbygget och detaljerna. I Sönder spelar intrigen
ytterst liten roll (att Amy dör vet vi redan från början) 49 Spänningen ligger i
spelet mellan vad Henry berättar om och vad läsaren (men endast undantagsvis
Henry) förstår av detta. De olika typer av dubbleringar som skisserats ovan kan
alla på olika sätt ge perspektiv på den parlandska dubbleringen; den kan på
samma gång ses som ironisk, tragisk, förädlande, döljande. Huruvida die Neue
Sachlichkeit, den ryska formalismen eller faktografin spelat någon roll i detta
hänseende går inte att avgöra, vi vet inte vilken "ny radikal käpphäst" (som Björ-
ling skrev) Parland funnit. Men vi vet att Parland läst åtminstone Enckell,
Proust, Rozanov, essäer av Sklovskij, samt Majakovskijs dikter - kanske också
dennes tragedi. (Den eventuella läsningen av Majakovskijs drama är inte
avgörande - Majakovskijs diktjag är dramatiserade liksom jaget i tragedin.)
Parland var bekant med greppet att göra en litterär figur av författare, att låta
"författaren" kliva in i verket.

47 Steiner 1985, s 32.
48 Jämför Björck 1983, s 53, som menar att det Parland gör i Sönder är "att helt sonika slopa
maskeringen och bli till ett med det relaterande jaget". Men att till synes slopa maskeringen är,
menar jag, inte detsamma som att verkligen göra det. (Notera också att Björck, som läst 1932 års
utgåva - med protagonisten Henry Rapp -, skriver att Parland slopar maskeringen "halvvägs",
medan exempelvis Henry Miller "tar steget fullt ut". Björck kunde inte veta att Parland tagit det
fulla steget, för att åter maskeras av utgivarna.)
49 Det kan jämföras med Parlands uttalanden om litteratur i essäer och artiklar, där en dynamisk
handling sades vara typisk för filmen, medan litteraturen (åtminstone dess högre genrer) sades ha
sin tyngdpunkt i "de statiska momenten: tanke- och ordkonstruktionerna, samt i den psykologiska
motiveringen eller analysen". Se "Filmartiklar i Hufvudstadsbladet", kapitel II. Citat från "Den
psykologiska filmens bankrutt", Hbl 27 september 1929, också i H Parland 1970, s 85.
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Reduktion och realiserade metaforer
Om vi ser Henrys romanprojekt som huvudsaken, och Amy som motivering för
romanen - Henry skriver för att ge en sannare bild av Amy men samtidigt
också en hjälp vid skrivandet, finner vi en delförklaring till reduktionen. I
romanen saknas det som inte har med romanskrivandet eller Amys och Henrys
relation att göra. Den far som figurerar i första versionen av kapitel I plockades
bort, någon mor förekommer inte, inte heller några andra familjemedlemmar.
Överhuvudtaget har Henry inga minnen från barndom eller uppväxt, romanen
skildrar på intet sätt Henrys tillblivelse - Henry är. Om hans liv före Amy får vi
intet veta, inte heller mycket om livet efter Amy. Läsaren får veta att han medan
romanen skrivs arbetar på konsulat (176, 244), kanske i "den lilla utländska
staden, där han för tillfället uppehöll sig" (288), men tidigare, under den tid han
umgåtts med Amy, tycks ha haft ett kontor "Parland & Co" (240). Henry säger
sig arbeta på bank (196), ibland talas det om hans "tjänst" (190, 193). Vi får
också veta att han ibland fotograferar och ibland får in pengar från tillfälliga
litterära skriverier. (233)50 Att Henry i metafiktiva partier av romanen - som
sammanfaller med skildringar i tredje person singular maskulinum - använder
beteckningen "författaren" är naturligt. Berättaren skriver ju en roman, är alltså
författare. Romanens bifigurer är, med undantaget Gunnar - och Brigitte till viss
grad -, skissartat beskrivna. Härigenom samlas allt intresse till Henrys roman¬
projekt och relationen med Amy.

Reduktionen kan ses som en frigörelse från några konstnärliga och moraliska
problem, och som ett sätt att koncentrera sig på andra. För romanen skapas en
rollfigur som inte behöver ta hänsyn till föräldrar, traditioner och andra olösta
konflikter, vanskliga att gestalta. Parlands växelbekymmer omgestaltas, Henry
har ekonomiska förehavanden med cement och annat.51 I romanen hör Henrys
affärer nära samman med Amy, hon kostar, och att lyckas i affärer är en av förut¬
sättningarna för att lyckas med Amy, tror Henry. Ändå - eller just därför - tycks
skildringen av Henrys affärer varit en av de saker Parland haft för avsikt att tona
ned eller helt ta bort. En tolkning av detta är naturligtvis att detta var smärtsamt,
problematiskt, avslöjande och därför borde strykas. En mer prosaisk tolkning
skulle hävda att det var estetiskt misslyckade och realistiskt ofullgångna partier,
då Parland saknade erfarenhet av verkliga cementaffärer.52 Ett faktum är i varje
fall att affärstemat undertryckts, redan vid skrivandet av romanen och i de tre ut¬
gåvorna av densamma.

50 Svårigheterna att avgöra Henrys yrke avspeglas bl a i en £W-artikel av Carina Waern, "Mot-
roten", 31 januari 1994, där Henrys yrke beskrivs som fotografens. Inte minst den av Waern lästa
romanversionen från 1987 förvirrar begreppen: Vad arbetar Henry med? För vem skriver Henry?
(Amy, svarar Waern.) Var skriver Henry? (I Helsingfors, svarar Waern.) Etc. - Se också mitt
försök att reda ut begreppen: Per Stam, "Parland och orden", DN 3 februari 1994 [1994b],
51 "Sitter, tänker om växlar", har Parland skrivit i manuskriptets marginal, s 32, medan Henry reder
ut sin ekonomi. Jämför H Parland 1966, s 325.
52 Jämför Björlings kritik i brev till Parland 5 juni 1930, HPA: "Men: just fantasikonstruktionerna i
affärer, mottagningen på kontoret var misslyckade."
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Samma tolkningar, textinterna respektive författarinriktade, skulle kunna
appliceras på scenen där Henry besöker Gunnar, en annan i manuskriptet struken
scen. Gunnar förhör sig om Henry, efter en nattlig utflykt med Amy, varit "på
tjänsten", om hur affärerna utvecklat sig och om Henry inte insett att hans kon¬
takter med Amy endast lett till hejdlöst supande och att "några människor slutat
hälsa" på honom. Henrys förhållande till Amy är ur Gunnars synvinkel orsaken
till allt ont. (194-203) Hela scenen kan ur realistiskt-mimetiskt perspektiv
strykas, om Henrys cementaffärer ses som representerande växelbekymmer. Men
det som uppenbarligen i första hand bekymrat Parland är att Gunnar som uppfost¬
rande instans blivit för dominerande. "Inga moralkakor/ endast affärssamtal!" har
han skrivit i manuskriptets marginal, s 20. Gunnars roll skulle alltså reduceras,
från en sorts fadersfigur till en affärssamtalspartner. I Henrys roman behövs
Gunnar av två skäl, dels för affärssamtalen, dels för att Henry måste vara någon¬
stans, göra någonting mellan kl 22 och 1, efter det att han lämnat Amy vid
hennes dörr och före det att han ser att det lyser i hennes fönster.53 Intrigen har
inget behov av "moralkakor", särskilt som figuren Gunnar inte återkommer i
texten. Om affärstemat skulle tonas ned, skulle det finnas anledning att stryka
Gunnar som affärssamtalspartner. Kvar återstår då en lucka, skildringen av
Henrys förehavanden mellan kl 22 och 01, jämför manuskriptets s 122. En miss¬
tänksam tolkning av strykningen av scenen hos Gunnar skulle kunna hävda att
Parlands kontakter med Björling varit svåra att skriva om och att detta varit den
avgörande orsaken. Från romanen plockas också symboliska föräldrar. Ur
romanens inre logik skulle strykningen ändå vara befogad - med ett nedtonat
affärstema har samtalet med Gunnar ingen väsentlig funktion i romanen.

De på s 122 antydda strykningarna av Brigitte-gestalten är lätta att se som
estetiskt motiverade. Brigitte kommer in i romanen först i kapitel 17 och
gestalten utvecklas inte. Ett försök till utveckling har påbörjats i ett antecknings¬
block (fl 1), men ledde till att ytterligare en person introducerades, vilket i sin tur
skulle föra med sig nya svårigheter. Brigitte-gestalten har sin betydelse som sym¬
bol för kärlekens ostadighet och omöjlighet, samt som parallell till Amy och till
mannen med den gråa hatten. En dubbel parallellitet upprättas med Amy och
Henry som ett par och Brigitte och mannen med den gråa hatten som respektives
dubbelgångare och rival. I dessa funktioner är Brigitte nödvändig.

Epilogens vara eller icke vara kan ses ur flera synvinklar. En fortsatt roman
skulle göra denna version av epilogen omöjlig, men som avslutning på den roman
vi känner, fungerar epilogen: Författarens oro för vad som kommer att hända när
romanen är färdig, förhållandet 'verklighet'/fiktion bekymrar, driver författaren
till beslutet att fly romanfigurerna och supa upp honoraret. Galja blir en tillflykt
i dubbel bemärkelse, dels som sällskap i en svår situation, dels blir hon en hjälp
att fortsätta romanen, att uppskjuta slutet.54 Fragmentet (som alltså avslutar den

53 Jämför en tidig anteckning: "Gunnar skäller vidare, [otydligt] Jag går hem. Kommer händelsevis
förbi Amies fönster och ser ljus. Går hem och lägger mig."
54 H Parland 1966, s 290-291; från anteckningsblock, juni-juli 1930, HPA (fl 2 i figur 3).
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romanversion jag argumenterar för, men också 1966 års) fullföljer viktiga linjer i
romanen: Henrys roman som ramberättelse, skriv- och minnesprocessen temati-
serad, det ekonomiska i relationen Amy/Henry, förhållandena mellan 'verklighet'
och fiktion, fantasi och sanning (inom fiktionen).

Parland leker emellanåt med vad Sklovskij och Roman Jakobson kallat
realiserade metaforer, dvs metaforer som tolkas bokstavligt, därigenom upphör att
vara metaforer och blir sitt bildled - bilden blir verklighet i fiktionen.55 Detta
framgår tydligt vid en jämförelse mellan dagboksanteckningarna från april-maj,
ett tidigt fragment (f3) och huvudmanuskriptet. I dagboken beskrivs en agronom
Säynäjoki, som Parland har några växelaffärer med, men som också tycks vara en
möjlig rival. Ibland kallas Säynäjoki "Banken", antagligen en syftning på växel¬
affärerna. Dagligen går Parland till "Kontoret" (Opris i Helsingfors, det kafé där
Quosego-kretsen satt och umgicks, men också den lokal där redaktionsmötena
hölls). I fragment 3 beskrivs en rival, "'direktören' Pelle Stenberg", samt en
lokal, "'Kontoret'". I f3 framgår tydligt att epitetet "direktören" är ironiskt, lik¬
som metaforen "Kontoret". I Sönder dyker sedan en "direktör Stenberg" upp,
denna gång som verklig direktör - men fortfarande, i min läsning, en möjlig
rival till Henry. (204-205) Säynäjoki, "Banken", har blivit en "'direktör' Sten¬
berg", och i den slutliga metamorfosen: "direktör Stenberg". "Kontoret" som
plats för redaktionsmöten och växeldiskussioner förvandlas i romanen dels till ett
vanligt kafé, dels till ett bokstavligt kontor: Henrys "kontor", "Parland & Co",
där Henrys cementaffärer (symboliska växelaffärer?) sköts. (240ff)

På olika sätt skapar Parland genom reduktion och omgestaltning en fiktiv
värld för berättaren Henry. Tydligt är att intrigens krav på inre logik haft en av¬
görande roll. I vad mån personliga och psykologiska hänsyn möjligtvis spelat in,
lämnar jag åt andra att spekulera om, men uppenbarligen valde Parland att inte
skildra familj, barndom och andra - för intrigens syften - onödiga komponenter.
Vad samtiden uppfattade som bristande överensstämmelse med verkligheten var
snarare resultatet av Parlands omgestaltning av verkligheten, hans medvetna
stilisering och reduktion av densamma.

Sakernas uppror och andra varianter avfigurativt språk
Den litterära tekniken att personifiera döda föremål eller att låta naturen/ omvärld¬
en uttrycka diktjagets känslor lärde sig Parland tidigt av bland andra Södergran,
Diktonius och Majakovskij. Som tidigare diskuterats blir tekniken en av grund¬
valarna för den tidige Parlands texter, allra tydligast i "Sakernas uppror" i Quo-

55 Erlich 1980, s 75; Jakobson 1973, s 64-65: "Here we have the realization of the same trope, the
projection of a literary device into artistic reality, the turning of a poetic trope into a poetic fact,
into a plot element."
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segos provnummer. Tekniken används också i korta prosastycken och noveller,
samt i Sönder.56

I novellen "Jag och min fars glasögon", skriven sommaren 1929, är det inte
fadern utan "fars glasögon" som 'skrattar till' respektive 'slocknar'. Glasögonen
blir en distanserande synekdoke för fadern. Kaffekopparna är "ironiska", "Eriks
rosett kröker sig ironiskt nedåt" och överrockar "tittar förebrående och hotfullt"
på berättaren, etc.57 I de sista exemplen är det berättarens tolkning av omvärlden
som projiceras på kaffekopparna, rosetten, överrockarna. De levande tingen, stän¬
digt återkommande i Parlands texter,58 fungerar som framhävda och tydliga
tecken för en svårtolkad och svårbeskriven omvärld. Här finns en valfrändskap
med den sovjetryska filmens närbilder, som (med Parlands ord) "låter de obesjäl¬
ade tingen tala sitt visuella, symboliska språk" och därigenom kan återge "det
fördolda och undanskymda, som inte kan uttryckas annorlunda än genom om¬
skrivning."59 Här skall några olika typer av besjälning och personifikation i
Sönder diskuteras, och vad de möjligtvis symboliserar. Vi bör också vara upp¬
märksamma på i vilka situationer berättaren Henry 'ser' och beskriver världen på
detta sätt, och vad beskrivningen eventuellt avslöjar om denne - svaghet,
nervositet, eller tillkämpad glättighet?60

En vanlig teknik är att beskriva berättarens känslor och perception projicerade
på ting. Några exempel diskuteras nedan, hur rakspegeln tröttnat på "författarens
fysionomi och kravatter" (176). Längre fram i romanen talar en annan spegel: "du
har supit igår, min gosse" (269), vidare strejkar Henrys kravatter och är "på ett
synnerligen svårt humör" (223). Gemensamt för dessa exempel är att de är just
speglingar av berättarens känslor; det är han som tröttnat på sin fysionomi, han
som inser att han ser utsupen ut, han som är nervös och därför inte kan knyta sin
kravatt. I det sista fallet blir besjälningen en undanflykt. Tekniken kan bli manér
eller stående uttryck: dörrar 'slukar' människor (180, 266), glasögon 'blänker
oförstående' (177).61

56 Se avsnittet om Quosego och Idealrealisation i kapitel I. "Sakernas uppror" och Sönder har
diskuterats bl a av L-G Eriksson 1962, s 164; Curman 1964ab, Petherick 1976, s 50, 52. - Jämför
Romefors 1978, s 156-161, bl a om imagism hos Diktonius.
57 H Parland 1966, s 140-161; exemplen från s 141, 142, 145, 149. Novellen ursprungligen publi¬
cerad som H Parland 1929b, även i H Parland 1932. - Jämför Hansen-Löve 1978, s 535, om glas¬
ögon i rysk 1920-talslitteratur.

Tekniken är så utmärkande att fadern efter läsningen av novellen skriver att Parland använt den
för mycket och för ofta, att den stelnat i ett manér (och automatiserats?); "Stilistiskt är det bra, men
Dina knep med de levande sakerna (det är inte Du som går, utan Din regnrock) o.s.v. förefaller
förlegade." Brev 14-15 december 1929, HPAm.
59 "Den sovjetryska filmen", Hbl 1 december 1929, även i H Parland 1970, s 99. Jämför anteck¬
ningen 12 maj 1929: "Våra föreställningar koncentreras alltid på en detalj, därav filmen", s 32.
60 Jämför "the pathetic fallacy", beskrivningar som förvrider naturen, "the extraordinary, or false
appearances, when we are under the influence of emotion, or contemplative fancy". John Ruskin,
Modern Painters, 1856, vol III, kapitel 12. Ruskin menade också att endast de största poeterna kan
tillåta sig detta 'missgrepp'. Jag använder, i anslutning till dagens praktik, beteckningen deskriptivt
och utan värdering. Ovan beskrivs ett patetiskt grepp, inte ett missgrepp.
61 Jämför med hur Marcel Proust i A la recherche du temps perdu arbetar med en liknande teknik,
här endast ett exempel av många möjliga. När Marcel äntligen blivit hembjuden till familjen Swann

231



Intressantare är de närmast expressionistiska scener där Henrys ångest, rädsla,
oro uttrycks mer drastiskt. När svartsjukan definitivt drabbar Henry beskrivs det
så här: "Jag såg till slut endast Amy och hatten, som hon höll i handen, och
rummets väggar, skrivmaskinerna, kontorsbordet, allt gled bort obestämt vart,
efterlämnande mig ensam med min fix-idé, som girigt nosade sig fram till mitt
hjärta." (244) Den abstrakta idén beskrivs som ett djur och rummet tonas bort.
Rummet förvrids också när Henry efter att ha fått beskedet om Amys död irrat
runt på gatorna och hittat en restaurang, där han efter att ha fått kontakt med
sorgen börjar skriva till Amy. "Och under det jag skrev, vidgades den redan full¬
komligt tomma salen, väggarna spjärnade ifrån varandra, och hotade att glida ut i
tomrummet, medan jag krympte ihop till en huttrande nervknut, och ur den växte
ut min hand, som lät pennan vimmelkantigt rusa fram över papperet." (285) I
scener som dessa fungerar det rörliga rummet som förlängning och projektion av

är besöket föremål för hans hänförelse över att ha nått sina drömmars mål, men också för hans
kvardröjande oro över att inte höra hemma där: "Ce charme singulier dans lequel j'avais pendant
si longtemps supposé qui baignait la vie des Swann, je ne l'avais pas entiérement chassé de leur
maison en y pénétrant; je l'avais fait reculer, dompté qu'il était par cet étranger, ce paria que
j'avais été et å qui Mile Swann avan?ait maintenant gracieusement pour qu'il y prft place, un
fauteuil déliceux, hostile et scandalisé; mais tout autour de moi, ce charme, dans mon souvenir, je
le perfois encore." P I: 529. ["Den säregna förtrollning i vilken jag så länge trott att familjen
Swann framlevde sitt liv hade inte helt förflyktigats ur deras hus i och med att jag fick tillträde dit.
Jag hade i någon mån trängt undan och betvingat den i min egenskap av före detta främling och
paria, åt vilken mademoiselle Swann nu behagfullt sköt fram en underbar, fientlig och chockerad
fåtölj - men i minnet upplever jag alltjämt denna förtrollning omkring mig." B II: 127.] Han är en
"före detta främling och paria" och därför är den fåtölj som Gilberte (mademoiselle Swann)
erbjuder honom "underbar, fientlig och chockerad". Här tycks det inte i första hand vara
berättarens upplevelse, utan både berättarens rädsla och berättarens på Swanns och deras möble¬
mang projicerade och befarade avståndstagande från honom, som uttrycks genom fåtöljen.
Fåtöljen är déliceux för att den är Swanns; hostile därför att berättaren föreställer sig att Swanns
och därför också allt som kan förknippas med dem, inte minst hemmet, är skeptiskt inställt till
honom; och scandalisé därför att fåtöljen tycks ha bevarat Swanns' tidigare attityd. Fåtöljen gör
uppror och visar Marcel vad den egentligen anser, trots att husets härskare nu bytt inställning till
honom. Personifikation är dock ett mer framträdande drag i Sönder än i Prousts roman - den teknik
Parland använder i Sönder är finslipad redan innan han möter A la recherche du temps perdu. - I
Vladimir Nabokovs Korol', dama, valet, Berlin 1928 (sv övers Kung Dam Knekt, Stockholm 1971)
används ett liknande grepp: "Urtavlan kommer att långsamt vända sig bort, förtvivlad, föraktfull
och uttråkad." (11) "Aha! det var rummet som väsnades! Dess oväsen omfattade det ihåliga sorlet
av tröttande mänskliga tankar, skrapandet av en stol under vilken en oumbärlig strumpa länge hade
gömt sig för den närsynte, vattnets plaskande, klingandet när småmynt på det mest dåraktiga vis
ramlande ur en bedräglig västficka, gnisslet när resväskan släpades bort i ett hörn så att man inte
skulle riskera att snava på den igen, och sen alla bakgrundsljud - rummets eget suckande och
brusande, som om man hållit en förstorad havssnäcka mot örat [...]." (29) "[...] varje dag, varje
ögonblick är det alla dessa ting omkring mig som skrattar, strålar, ber att man ska se på dem, älska
dem." (165) (Den svenska översättningen är baserad på den av Nabokov bearbetade engelska
översättningen 1968, King Queen Knave, något som inte torde ha påverkat dessa exempel. Se Jane
Grayson, Nabokov Translated. A Comparison of Nabokov's Russian and English Prose, Oxford
1977, s 90-118.) Pekka Tammi har fäst min uppmärksamhet på detta grepp i Nabokovs roman. -

Om främmandegöring (ostranenie) genom förtingligande i rysk 1910-, 1920- och 1930-talsprosa,
se Hansen-Löve 1978, s 535, 581-582, med åklovskij, Jurij Oleäa och Nabokov som exempel. Se
också Nils Åke Nilsson, "A Hall of Mirrors. Nabokov and Olesha", Scando-Slavica 1969, s 5-12;
samt avsnittet "Ostra/ieme/automatisering" nedan.
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Henrys själstillstånd. En detalj eller ett ting kan uttrycka Henrys projicerade oro,

exempelvis i Galjas rum "där en jättelik gramofontratt hotande" stirrar mot
honom. (290) Inget sker slumpmässigt. I detta sista exempel finns en koppling
till hur tinget ser ut - tratten blir ett öga som stirrar.

Tingen kan ibland beskrivas som levande utan att det är en människas själsliv
som projiceras. I stället får människans tolkning av tingets egenskaper tjäna som
grund för hur tinget beskrivs; "tingbesjälningen utförs jämsides med en invente¬
ring av tingets fysiska beskaffenhet".62 Sålunda blir personifikationen ett sätt att
karakterisera tingen. Fixersaltet ogillas av berättaren: "Dess kristaller verka allt¬
för fordrande och självmedvetna, när de bullersamt plumsar ned i vattenglaset".
(183) En glödlampa i mörkrummet "blir ännu rödare av egenkärlek" (186) 63
Genom att utelämna liknelsens som skapas en realiserad metafor. Glödlampan
blir inte rödare som av egenkärlek, den är röd av egenkärlek. Lampan har fått liv.
(Romanen har också ett flertal liknelser med som, några citeras nedan.)64 Också
naturen kan uppträda mänskligt: "Vattnet strömmade rådlöst och ljumt mellan
människokropparna, och vågorna sökte förgäves bringa ordning i situationen och
kasta alla objudna gäster ut [sic] på stranden." (225) Solens sken kan beskrivas
som vätska (synestesi) och vara påträngande för ett ting: "Solljuset hade tjockt
och klibbigt runnit ut över salen, som kände sig generad för dess kritiska hän¬
synslösa nyfikenhet." (178)

Ofta får en kroppsdel uttrycka en persons tankar och känslor, eller berättarens
tankar om och känslor inför denne - kroppen fragmentariseras, kroppsdelar hypo¬
staseras, människor objektifieras.65 Figuren (som kan ses som en variant av
metonymi eller synekdoke) får ofta en distanserande funktion, särskilt när det
gäller Amy: Amy talar inte, det gör hennes röst eller mun; hennes huvud nickar
eller gör en förvånad rörelse; hon ser inte på Henry, i stället 'tummar' hennes
blickar på honom. (267, 256, 221) Beskrivningen inriktas på de tecken som
avslöjar något, men vad de avslöjar för Henry får vi sällan veta. På ett liknande,
men mer avslöjande sätt kan vi följa Gunnars ändrade sinnesstämning genom
beskrivningar av hans pannveck, kravattknut, steg och cigarrett: "den obliga¬
toriska cigarretten krökte sig stridslystet oppåt mellan de sammanbitna läpparna",
"tvärfåran litet snett över pannan drog ihop sig till ett djupt, fult ärr", "Gunnars
pannveck blev ännu mera fula och ärrliknande", "hans steg ljödo som strids¬
signaler", "Han slängde sin halvrökta cigarrett på golvet och tände flämtande en

62 Zilliacus 1991, s 111.
63 I manuskriptet, s 20, "egen stolthet" struket och korrigerat.
64 I de av Zilliacus diskuterade texterna undersöks också de levande tingens förhållande till varan¬
dra; ett centralt motiv i dessa texter är "tingens sociala hierarkier och inrangeringen däri". Zilliacus
1991, s 111.1 Sönder gestaltas i stället hur människor inrangeras i sociala hierarkier ('restaurang-
scenen' i romanens elfte kapitel). Detta kan ses som ett med Proust gemensamt drag; att söka lag-
bundenheter. Se Roger Shattuck, Proust's Binoculars. A study of Memory, Time, and Recognition in
A la recherche du temps perdu, London 1963, s 87-90; R Enckell 1949, s 192; E Stenmark 1968,
s 439.
65 Jämför Friedrich 1964, s 53, 83f, 122-124.
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ny. Ärret i pannan såg ut som ett öppet sår", "Knuten på hans kravatt hade blivit
lös och bred", "cigarretten stod nästan vertikalt", "Han svängde runt på klacken
och en hög uppstaplade tidningar ströddes ut över golvet. Han sparkade till dem",
"cigarretten flög som en raket genom rummet", "hans vänliga ögon tittade
lurande fram under ärret i pannan, som ännu inte ville slätas ut", "cigarretten vip¬
pade oppåt", "Åter flög cigarretten genom rummet och slocknade långsamt och
motvilligt i ett hörn". (196-200) Gunnars vrede har samlats i cigarrettens 'liv'.
Ilskan och cigarretten slocknar samtidigt.

Sakernas uppror är i Sönder sällan revolutionärt, utan snarare styrt av berät¬
tarens egna eller tolkade känslor projicerade på tingen eller naturen. Upproret har
sin grund i mänskligt själsliv. Tingens egenskaper kan också beskrivas
antropomorft för att karakterisera deras särdrag. Figuren synekdoke används för att
teckna människor och människors handlande, kroppen fragmentariseras i enskilda
kroppsdelar - en detalj blir det tecken som avslöjar sinnesstämning etc. Denna
distanserande teknik används gärna när Amy beskrivs. Framgent återkommer vi
till fler exempel på sakuppror och till hur Amy respektive Henry liknas vid djur,
men här skall slutligen understrykas hur noggrant sakliga många ting-beskriv¬
ningar är.66 Den exakta benämningen ges om möjligt (kapillärkärl, oxygenol-
tvättat hår, Veloxpapper) och har ett egenvärde. Henry har en "Zeiss-Icon-kamera,
6x9, ljusstyrka F:6;3", helst använder han "metol-hydrokinon framkallare" i
"Agfas dubbelsidiga glaskapslar tillslutna med mjuka tennhylsor" (182-183).
Den sakliga beskrivningen av hur man fotograferar och framkallar bilder kan be¬
tecknas som en modernistisk collageteknik, ett faktografiskt drag, och ett sätt att
förnya fiktionsprosan. Trots - och mitt bland - alla personifikationer och meta-
foriseringar behåller saker sina beteckningar och är fortfarande ting. Tingen an¬
vänds figurativt, men är både metaforer och sina sakliga jag. Man kunde kalla det
för expressionism och ny saklighet. I recensionen av Broder Christiansens Das
Gesicht unserer Zeit resonerar Parland utifrån boken om den expressionistiska
motrörelsen die Neue Sachlichkeit och dess framhävande av teknik, kunnande och
precision:

Den nya sakligheten vet av inga högre mål än de jordiska konkreta. Den förnekar
allt som inte är verklighet, som man inte kan gripa med händerna. Den är skeptisk
och gudlös. [—] Den river ned alla värden och erkänner endast ett: det fullkomliga,
rena kunnandet. Ingen kan arbeta så precist som maskinerna, därför är tekniken
vår tids gud.

Christiansens "framställningsform" får också beröm för att den anpassats efter "de
fordringar som den nya sakligheten ställer på författarna": den är "knapphändig,
klar och ytterst överskådlig".67 Kan detta också sägas om Sönderl

66 Härvidlag går Parland mycket längre än Proust, vars besjälningar är färre och mindre tekniskt
elaborerade.
67 '"Vår tids anlete"', Hbl 22 april 1930, H Parland 1970, s 66-71, citat från 68, 71. Christiansen
1929.
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Titeln

Ledmotiv och tidsplan
En romantitel kan ses som en varudeklaration och som en läsanvisning. Sam¬
tidigt skall den väcka intresse för boken, väcka nyfikenheten. Bokens genretill¬
hörighet antyds, men kan också problematiseras. Den ovanliga titeln Sönder,
(om framkallning av Veloxpapper) förenar två ledmotiv, kontrasterar känsla med
nykter instruktion, förvånar och främmandegör. Inför en dylik titel måste läsaren
skärpa sin uppmärksamhet, vad betyder titelns två led var för sig - och tillsam¬
mans?

Titelns två led betecknar två tidsplan: berättelsens tid, Amys tid, när Henry
och Amy var ett par, men också förhållandets sönderfall; och berättandets tid,
skrivandets och framkallningens tid, när Amy har dött och Henry framkallar
bilder av henne. Berättelsen förändras under berättandet, underrubriken ändrar
rubrikens innebörd. Det sakliga (om framkallning av Veloxpapper) blir också en
synekdoke för den inställning Henry intalar sig att han har inför den döda Amy;
han är en kall åskådare eller registrator, han framkallar. Kontrasten är inte så
tydlig i texten som i titeln. Henry lyckas inte hålla sig kylig inför minnena, just
inlevelsen och viljan att förstå blir en drivkraft för det fortsatta berättandet. Den
sentimentalitet eller desperation som Sönder konnoterar, kontrasteras av den
instruktionsbok som (om framkallning av Veloxpapper) konnoterar.68 Genretill¬
hörigheten blir oklar, roman eller instruktionsbok?

Faktograft och fotografi
En komparation kan göras med den ryska faktografiska prosan, som skulle
återuppväcka den ryska romanen genom att använda dokument i - eller som - en
estetisk kontext. Fakta skulle i den nya kontexten bli litterära fakta, betraktas
estetiskt, samt förändra perceptionen av det berättade. Vad är Sönder, om inte ett
exempel på faktografisk text?69 Genreöverskridandet vidgar genren, litteraturens
gräns har flyttats fram, instruktionerna för fotografering och framkallning har fått

68 Detta är ännu tydligare i de tidiga utkastens rubrik Sönder. (Lärobok i framkallning och kopie¬
ring av negativ.)
69 Här antyds ingen genetisk koppling. - Samtidigt diskuterar Parland i "Den moderna krigs¬
romanen", Hbl 13 december 1929 (H Parland 1970, s 115-119), hur skönlitteraturen minskar i
betydelse, medan memoarverk och reseskildringar blir allt populärare. Publiken fordrar realism,
och memoarer och reseskildringar "bygga på reellt underlag, äro s.a.s garanterat verklighets¬
trogna", skriver Parland. Samtidigt finns en stor hunger efter sensationer och spänning: krigs¬
romanen är både realistisk och spännande. Dess viktigaste grepp är förenklingen. - Parland
beskriver samma utveckling, jämför ånyo den tyska Neue Sachlichkeit, som faktografins före¬
språkare. Frågan är om han också dragit samma slutsatser som de - en tidig anteckning antyder ett
liknande förhållningssätt: "Krage Nq 7, kostym Na 6/ randevos I kl 1/2 3, r. II kl. 4.15/ det är redan
poesie" (26 oktober 1927). (Jämför H Parland 1970, s 28: "Krage N:o 7. Kostym N:o 6/
Rendezvous I kl. 2,30. Rendezvous II kl. 4,157 Det är redan poesi.")
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en konstruktiv roll i romanstrukturen. Detta avspeglas också i titeln - eller det
kanske kan sägas att framkallningen fått en konstruktiv roll i titeln.

Tidigare framhölls bland annat att dubbleringen av namnet Henry Parland
kunde ses som ett faktografiskt grepp, hela berättelsen får genom detta ett drag av

biografi, dokumentär, bekännelse. Det dokumentära draget kan förstärkas av an¬
vändandet av brev i en roman, men brevet till den döda Amy kan ej sägas utge
sig för att vara 'äkta', och är snarare ett exempel på ett traditionellt romangrepp.
Ändå blir brevet förbindelselänken mellan berättandets tid och berättelsens tid,
mellan framkallningen och det framkallade - Henrys minnen. Tillsammans med
instruktionerna i och kommentarerna till det fotografiska hantverket ingår det
extralitterära namnet (och brevet) i romankonstruktionen, och får litterära funk¬
tioner.

Med något vidgat perspektiv kan den faktografiska tekniken ses som ett
exempel på modernistisk collage-teknik. Konstverket skapas av kombinationen
av icke-estetiska (och estetiska) föremål, som genom sammanställningen kan ses
som en artefakt. Fotograferingen och framkallningen (i det här fallet) skall ses på
ett annat sätt, samtidigt som den litterära texten kommer att ses på ett nytt sätt.
Den estetiska upplevelsen blir ny. Sklovskij har beskrivit skeendet på följande
sätt:

In this way he [the poet] brings about a semantic shift. He wrests the concept from
the semantic cluster in which it is embedded and reassigns it with the help of the
word (figure of speech) to another semantic cluster. We, the readers, sense the
presence of something new, the presence of an object in a new cluster. The new
word envelops the object, as new clothes envelop a man. [—] This is one of the
ways in which an object can be transformed into something sensuous, of some¬
thing capable of becoming an artifact. (Sklovskij 1991, s 62.)70

Vi kan också göra en jämförelse med die Neue Sachlichkeit i Tyskland, där
samma resonemang skulle användas för att framhäva fakticitet och autenticitet. I
Sönder finns dessutom detaljintresset, den dokumentariska impulsen, tidsmässig¬
heten och tidskritiken. Jämför Erik Thermans essä från 1936, där romanens andra
del ses som en saklig analys, en förnyelse av "naturalismens uppslag" och där¬
igenom "ett utkast till den moderna empiriska romanen". På några punkter skiljer
sig dock Sönder från den nya saklighetens romaner: Henry är inte en betraktande,
opartisk berättare, utan tvärtom romanens enväldiga subjekt - också i den andra
delen. Verklighetsuppfattningen är inte fotografisk - fotografierna är medlet för
att uppväcka Henrys minnen. Romanens fiktionskaraktär framhålls genom den
metafiktiva ramhistorien. Framför allt ges aldrig föreställningen att det i Sönder
handlar om mimetisk verklighetsåtergivning - i stället tematiseras dess omöjlig¬
het.

70 Också Parland har beskrivit tekniken i sina essäer, se avhandlingens andra kapitel.
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Henrys förklaring

-Est-ce parce que, de tous les genres littéraires, discourait
Édouard, le roman reste le plus libre, le plus lawless..., est-ce
peut-étre pour cela, par peur de cette liberté méme (car les artis¬
tes qui soupirent le plus apres la liberté, sont les plus affolés
souvent, dés qu'ils l'obtiennent) que le roman, toujours, s'est si
craintivement cramponné å la réalité?
(Gide, Les Faux-Monnayeurs, s 236.)71

Den nya bild Henry vill ge av Amy skall "slå sönder" den helgonbild man gjort
av Amy efter hennes död. (181) Henrys sannare bild skall vara mer lik den levan¬
de Amy, romanen skall krossa en ikon. Detta kan ses som en förklaring till
titeln. Det finns också en annan, mer explicit diskussion kring titeln. Henrys
metafiktiva förklaring framhäver draget av konstruktion och spelet mellan 'verk¬
lighet' och konstruktion. För att förstå omvärlden bygger han sammanhang
(poesi eller text), men dessa är otillräckliga, och förstörs av 'verkligheten'.
Henrys preliminära rekonstruktion misslyckas. Lägg också märke till passagens
parentetiska natur; den metafiktiva kommentaren skiljs från berättelsen; berättaren
bryter illusionen:

(Här träder måhända författarens poetiska natur bäst fram, hans oförmåga att
fatta människor och situationer sådana de voro i och för sig själv, utan att genast
försöka inordna dem i ett inbördes sammanhang. Å andra sidan var han inte till¬
räckligt poet för att nöja sig med det schemata, han sålunda byggde opp, utan
sökte sig efterhand alltid tillbaka till verkligheten, som obarmhärtigt bröt ned
hans konstruktioner. Därför heter även denna bok "Sönder"). (235)

Författarens konstruktion räcker ej till, han är inte en tillräckligt god författare
för att lyckas, hans text bryts sönder, därav titeln. Sönder står alltså, enligt
Henry, för textens dekonstruktiva krafter. Detta beskrivs inte som en inre retorisk
strategi, utan mer som en sorts mimetisk revansch - konstruktionen, romanen,
räcker inte till. Allt detta sker inom fiktionen, Henrys kommentarer och 'verklig¬
het' finns inom den yttre ramen. Det är alltså den fiktiva verkligheten som inte
överensstämmer med den metafiktiva fiktionen. Det hela kan ses som en symbo¬
lisk gestaltning av många författares predikament, att förädla sanningen till
Sanning, utan att förlora eller förvränga något.

Henry gestaltar vad Édouard, huvudfiguren i Gides Les Faux-Monnayeurs,
tänker sig att centralfiguren i den bok han skriver, skall gestalta: spänningen
mellan 'verklighet' och fiktion. I mittdelen ("Saas-Fee") av Gides roman diskute¬
ras Édouards romanplaner, som inte fallit i god jord hos hans vänner:

71 "-Av alla litterära former är romanen den friaste, den mest laglösa. Det är kanske just av rädsla
för denna frihet som romanen alltid så krampaktigt har klamrat sig fast vid verkligheten. (De konst¬
närer som längtar mest efter friheten är ju ofta de som förlorar besinningen mest då de blir ägare
till den.)" Gide 1972, s 157-158.
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- Et tout cela stylisé? dit Sophroniska, feignant 1'attention la plus vive, mais
sans doute avec un peu d'ironie. Laura ne put réprimer un sourire. Édouard haussa
légérement les épaules et reprit:

- Et ce n'est méme pas cela que je veux faire. Ce que je veux, c'est presenter
d'une part la réalité, presenter d'autre part cet effort pour la styliser, dont je vous
parlais tout å l'heure.

- Mon pauvre ami, vous ferez mourir d'ennui vos lecteurs, dit Laura; ne pou-
vant plus cacher son sourire, elle avait pris le parti de rire vraiment.

- Pas du tout. Pour obtenir cet effet, suivez-moi, j'invente un personnage de
romancier, que je pose en figure centrale; et le sujet du livre, si vous voulez, c'est
précisément la lutte entre ce que lui offre la réalité et ce que, lui, pretend en faire.
(Gide 1925, s 239.)72

Vidare får Edouard frågan om han har dispositionen för romanen klar för sig.
Svaret blir nekande - "un plan, pour un livre de ce genre, est essentiellement
inadmissible"73 - Édouard väntar på att verkligheten skall diktera för honom. Här
framhålls tydligt något som bör tillämpas också i läsningen av Sönder, kampen
står mellan den ideella verkligheten (i Édouards roman Les Faux-Monnayeurs)
och 'verkligheten' (i Gides roman Les Faux-Monnayeurs): Mon romancier
voudra s'en écarter; mais moi je 1'y raménerai sans cesse. A vrai dire, ce sera lå le
sujet: la lutte entre les faits proposés par la réalité, et la réalité idéale."74 Gides
roman liknar Parlands i framför allt detta avseende. Båda innehåller berättelsen
om ett romanbygge läsaren inte möter, och vars titlar är dubblerade. Båda gestaltar
en mimetisk revansch, som inte leder till en realismens renässans, utan till ett
framhävande av romanens egenskap av artefakt, konstprodukt, fiktion. Berättandet
i romanerna skiljer sig åt. Gide arbetar med en allvetande berättare, som från sin
position utanför romanen kommenterar romanfigurernas tankar. Vidare berättas
en i stort sett kronologisk historia, delvis med hjälp av Édouards dagbok. Hur
berättas Sönderl

72 Och det hela stiliserat? frågade Sophroniska. Hennes livliga uppmärksamhet var låtsad och
säkert en smula ironisk./ Laura kunde inte låta bli att le. Édouard ryckte lätt på axlarna och
fortsatte:
- Inte ens det vill jag göra. Vad jag vill är att visa verkligheten å ena sidan och å andra sidan
försöket att stilisera den, som jag talade om nyss.
- Stackars Édouard, dina läsare kommer att dö av ledsnad, sade Laura som inte längre kunde dölja
sitt leende och föredrog att skratta ut ordentligt.
- Inte alls. För att få fram denna effekt har jag tagit en författarpersonlighet som centralfigur,
förstår ni. Och bokens ämne är kampen mellan verkligheten och vad han själv vill göra med den,
om ni nödvändigtvis ska ha reda på det." Gide 1972, s 159.
73 Gide 1925, s 240. - "en disposition är en fullkomlig omöjlighet för en bok av den här sorten."
Gide 1972, s 160.
74 Gide 1925, s 240. - Min huvudperson författaren vill undvika den [verkligheten]; min uppgift
är att föra honom tillbaka till den jämt och ständigt. Egentligen blir detta romanens ämne: kampen
mellan de fakta verkligheten lägger fram och den ideella verkligheten." Gide 1972, s 160.
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Tidsplan och berättandesekvenser
Allt har trasslat sig, Alja! Saken är den, förstår du, att jag
samtidigt med breven till dig skriver på en bok. Och innehållet
i boken och innehållet i mitt liv har flutit ihop helt och hållet.
(Viktor Sklovskij, Zoo (eller brev som inte handlar om kärlek),
Stockholm 1980, s 57.)

Berättande, berättelse, historia
Tidigare framhölls romanens tydliga struktur: ramberättelsen om Henrys arbete
med romanen, samt berättelsen om arbetet med romanen och berättelsen om

Amy. Om vi ser närmare på hur Sönder är berättad och hur berättelsens delar är
sammanfogade, framträder en mer komplex bild. Detta bör redas ut. Till min
hjälp tar jag narratologin, närmare bestämt Gérard Genettes narratologi, i ett för¬
sök att schematiskt beskriva hur romanen är strukturerad.75

Dels kan romanens historia [1'histoire]76 placeras längs en tidsaxel, dels kan
berättelsens [le récit]77 olika delar visas i ett schema, där historiens tidsplan
(berättandets tid respektive berättelsens tid) särskiljs. Först vill jag dock anknyta
till ett tredje begrepp i den modell som jag här följer. Enligt Gérard Genette är
både berättelsen och historien avhängiga handlingen 'att berätta', berättandet [la
narration] 78 Utan berättande (muntligt och/eller i skrift) ingen berättelse, ingen
historia. Genette visar det som i figur 10a, och löser därmed tvisten om huruvida
historien föregår berättelsen eller rekonstrueras utifrån berättelsen. Både historien
och berättelsen är avhängiga berättandet.

Figur 10a. Berättandet, historien och berättelsen
Efter Genette 1994, s 15.

75 I det följande följer jag alltså delvis Gérard Genette. - Uppdelningen berättandets tid respektive
berättelsens tid är min egen.
76 "Det narrativa innehållet", Wallroth 1992, s 98 (övers av Genette 1972, s 72). Franskans 1'his¬
toire översätts oftast med engelskans story. Jämför fabula, men notera också skillnaderna mellan
formalistemas modell med två begrepp (fabula, sjuzet) och Genettes modell med tre, Genette 1994,
s 13f; Genette 1995, s 25-28.
77 "signifikanten, uttalandet, diskursen eller själva den narrativa texten", Wallroth 1992, s 97 (övers
av Genette 1972, s 72). Engelska narrative, jämför sjuzet.
78 Engelska narrating. Genette 1994, s 15.

le récit
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I romanen blir motsvarigheten till figurens termer de följande:

Henrys berättande

historien om romanen,

historien om Amy

-Henrys berättelse

Figur 10b. Berättandet, historien och berättelsen i Sönder

En poäng med att anknyta till Genettes modell ligger i att den är ett verktyg att
skilja mellan Parland och Henry. I den narratologiska analysen, vars objekt är
berättelsen, finns ingen plats för en aktör utanför "den värld där historien utspelar
sig" (diegesen, diégése).19 Den intra-diegetiske berättaren är Henry. Det som kan
ses som ett tecken på formalism i behandlingen av författaren Parland skall snarare
ses som ett praktiskt grepp för att lyckas med föresatsen att hålla honom utanför
romanstrukturen. Med hjälp av Genettes schema kan vi fokusera intresset på
berättandet, berättelsen och historien.

Två längre berättandesekvenser
Hur berättelsen är strukturerad, dvs hur berättelsen rör sig framåt och bakåt i tiden
och hur berättandet hänger samman i sekvenser, kan beskrivas schematiskt.80
Medan historiens kronologi har en tidsaxel som grund, följer berättelsen roman¬
textens kapitelindelning. Om vi utgår från berättelsen och delar upp scenerna bero¬
ende på om de hör till berättandets eller berättelsens tid, framträder de olika tids¬
planen, men också de sammanhängande sekvenser som bildar Henrys berättelse.
Berättelsens tid kan delas upp i tre faser: när Henry och Amy sågs första gången;
när de sågs andra gången; resten av deras förhållande fram till Amys död. Texten
håller sig i de första fyra kapitlen främst på den metafiktiva nivån. I det fjärde
kapitlet vänder sig Henry till Amy med berättandet, berättelsen om honom och
Amy startar. Den påbörjade historien fortsätter och fullföljs i kapitlen 5-15, men
här är berättandet ej riktat till Amy, utan till en extra-diegetisk, möjlig läsare.
(Från att ha tilltalat Amy du börjar Henry att berätta om henne.) Samtidigt pågår
parallellt (i berättandets tid) en metafiktiv diskussion, i kortare eller längre inpass.

79 Genette 1994, s 137. - Citat (utan kursiv) från Wallroth 1992, s 98. Jämför U Olsson 1988a,
s 171: "ett specifikt rumsligt och temporalt universum". Romanens dieges är alltså både den värld
(tid och rum) där Henry berättar, och den värld han berättar om. - Genettes distinktioner vad
gäller nivåer av dieges utvecklar jag ej i mina resonemang, men Genette menar att en berättare
alltid är extra-diegetisk i förhållande till sin egen berättelse. (Henrys berättelse blir så meta-
diegetisk, med Henry som intradiegetisk karaktär, etc.) Se Genette 1994, s 84-95.
80 Jämför Genette 1995, s 44-46: "A5[ä2]C5[D5'(E2')]F5[G1]//5[/4][/3..." För att visa berättar-
situationer och varifrån berättandet startar är den kortfattade beskrivningen nedan tillräcklig.
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Kapitel 4-15 är den första långa berättandesekvensen i romanen. Dock finns
mellan kapitel 4 och 5, i skiftet av narrataire (berättelsens adressat, den som
berättaren vänder sig till),81 en glipa, fly tet saknas, berättandet blir osmidigt.82

Den andra längre sekvensen innehåller berättelsen om hur Henry och Amy
träffats, kapitel 16-19. Denna berättelse är en komplettering - inte en repetition -

av den första berättelsen i del I. Romanens inledningskapitel täcker flera tidsplan
samtidigt, förutom berättandet också Amys och Henrys sena historia, samt deras
allra tidigaste. Inledningskapitlet i del II, kapitel 16, täcker ännu fler tidsplan; här
läggs alla tidsplan över varandra. Amys och Henrys första, andra och tredje möte
kontrasteras i samband med en metafiktiv diskussion. Det första mötet, eller
snarare första gången de ses, behandlas i kapitel 16, och antydningsvis i inled¬
ningskapitlet.

Berättandets tid, berättandets plats
Berättandets tid (ramberättelsen) börjar drygt ett år efter Amys begravning. Det är
höst och Henry bestämmer sig för att skriva en roman - och att skriva den om

Amy. För att försäkra sig om hennes hjälp tar han kontakt med henne, först per
brev, sedan genom att framkalla ett foto av henne och därigenom väcka henne till
liv på nytt. Brevet, som introducerar Amy för läsaren, sägs vara ett kärleksbrev,
men är i själva verket ett sorts affärsbrev. Framkallningen av fotot är en realiserad
metafor. I kapitel 2, som behandlar "fotografering och framkallning av kopior",
använder Henry denna liknelse om att framkalla bilder: "Det ligger någonting av

uppväckande från de döda i processen." (185) I kapitel 3 realiseras liknelsen, han
uppväcker Amy från de döda; fotokemikalierna kallas "Dedär trollelixiren med
vilkas tillhjälpjag väckt opp dig från de döda" (189-190).

För Amy berättar Henry en första episod ur deras liv tillsammans, när Amy
en natt absolut ville göra en utflykt i det gröna (kap 4). Denna berättelse är direkt
riktad till Amy, för att hon skall minnas hur envis hon kunde vara, men också
hur snäll och artig hon kunde vara. När hon (i form av det nyframkallade fotot)
blir lagd i press "mellan 201 och 202 sidan i 1734 års lag" (194),83 byter alltså
Henry narrataire, från den intra-diegetiska Amy, till en icke närmare angiven
person, möjligtvis (den extra-diegetiske) läsaren.84 Det viktiga här är Amys funk-

81 Se Genette 1994, s 130-134; även Gerald Prince, Narratology. The Form and Functioning of
Narrative, Berlin-New York-Amsterdam 1982, 16-26. - En passande svensk översättning saknas
tyvärr ännu. En möjlig översättning vore adressat, men det tydliga utpekandet av berättelsens
adressat, som narrataire ger, saknas. (Jämför narrateur-narration-narrataire, eller narrator-narra-
tion-narratee, med berättare-berättelse-adressat.)
82 Minns den bortplockade första versionen av kapitel V. Se vidare "Fragmentarium" nedan.
83 Ett sällsynt spår av parlandska juridikstudier. Se vidare avsnittet "Det narrativa kontraktet"
nedan.
84 Man kan, som Waern 1994, se hela Henrys berättelse som riktad till Amy: "Romanen är sam¬
mansatt som ett brev till den döda Amy [...]." Skiftet av narrataire blir ur den synvinkeln endast en
chimär. Henry berättar allt för Amy. - Mot detta kan dels anföras att Henrys brev till Amy upptar
endast en del av kapitel 1, medan han i kapitel 3 talar till, och i kapitel 4 berättar direkt inför, den
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tion: tack vare uppväckandet av Amy kan berättandet sättas i gång. Henry upprät¬
tar ett slags narrativt kontrakt med Amy. Om hon hjälper honom att berätta,
skall han berätta den sanna historien om henne (och inledningsvis för henne).85
Att uppväckandet av Amy är en metafor för Henrys minnesprocess återkommer
jag till.

När Henry har börjat berätta (för Amy), kan han sedan fortsätta berätta, i stort
sett oavbrutet, historien om Amy ända fram till hennes död (kapitel 4-15). Enda
gången vi möter metafiktiva resonemang är i kapitel 8, där en hatt får tjäna som
madeleinekaka, när "Amy själv tydligen är på misshumör och hennes fotografi
får ett uttråkat, likgiltigt uttryck" (243), och i kapitel 9, där Henrys minnen är
"någotslags tungt, grått töcken" (246). Först när Henrys berättelse kommit till
Amys död avbryts flödet, ny hjälp behövs i form av ett nytt foto. Han är inte
nöjd med det porträtt han åstadkommit, och plockar fram ett annat foto av Amy,
taget innan de träffats, eventuellt vid tiden för deras första flirt på ett kafé. Tack
vare de nya intrycken kan Henry så komplettera den givna bilden med beskriv¬
ningar av deras första möte, och av hur de blev ett par, samt hur relationen
utvecklas och kompliceras. Henrys berättelse om Amy slutar med en scen, där
Amy tröstar Henry som ser syner och sammanblandar Amy och (den icke närvar¬
ande) Brigitte (kapitel 16-19). Berättandets tid avslutas med en epilog, där Henry
går ut för att "supa opp" honoraret och "göra opp räkningen med personerna i
denna historia" (287).

Berättandets tid är från höst till höst, men det är oklart om det gäller en eller
flera höstar, dvs hur lång tid berättandet pågår. Henry befinner sig, åtminstone i
epilogen, "i den lilla utländska staden, där han för tillfället uppehöll sig" (288). I
brevet i det första kapitlet skriver Henry att han troligen befann sig på konsulatet
på ettårsdagen efter Amys död. Samtidigt känner Amy igen Henrys rum, där han
något senare framkallar hennes bild (189), vilket borde tyda på att Henry i inled¬
ningen av berättandet befinner sig i Helsingfors, som är berättelsens plats (se
nedan). Den utländska staden och konsulatet måste inte höra samman i romanen,
konsulatet kan finnas i Helsingfors. Ändock förblir berättandets plats/platser
otydlig/a.86

uppväckta Amy, dels att det kan ifrågasättas vad Amy skulle ha för intresse av att veta att Henry
kört fast i sin berättelse i inledningen till del II (kapitel 16). Möjligtvis kan det argumenteras att
Amy är narrataire i hela del I, inte längre. (Dessa resonemang och invändningar förlorar en del av
sin betydelse, då Waern läst 1987 års version. I princip är ändå berättarförhållandena desamma.) -

Jag föreslår snarare att allt Henry berättar, även det som har Amy som narrataire, ytterst är riktat
till den möjlige läsaren - du och jag, han och hon - samt till Henry själv i dennes behov av att reda
ut vad som skett, och varför.
85 Se Brooks 1992, s 224-225: "The telling of the tale is not enough; there must be listening too. The
narrator alone is insufficient to narrative; there must be a narratee as well. There must be a vali¬
dated narrative contract for narrative to take place." Se också Barthes 1975, s 98-99. - Om vi ser
Henrys uppväckande av och förhandling med Amy i termer av narrativt kontrakt, har vi en ingång
till de ekonomiska termer Henry använder i brevet till henne.
86 Berättandets plats som något outtalat och relativt ointressant diskuteras av Genette. Berättelsens
tid är viktigare, även om berättandet sällan är utsträckt i tiden - berättartidens utsträckning behand¬
las sällan som relevant. Genette 1995, s 216, 222.
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Henrys berättelse är genomgående i preteritum, förutom i kommunikationen
med den döda Amy, dvs brevet och situationen i det gröna i kapitel 4, samt i
metafiktiva kommentarer i kapitel 8,16 och 18. Presens används alltså vid direkt
tilltal, när en narrataire (intra- eller extra-diegetisk) apostroferas. Presens är de
metafiktiva kommentarernas tempus. Berättandet är fokuserat genom en av

personerna (vad Genette skulle kalla internt fokaliserad och fixerad berättelse),87
läsaren får aldrig veta mer än Henry. Dock skiftar berättandet mellan olika per¬
sonliga pronomen som beteckning för Henry. När berättandet börjar, presenteras
vad som hänt precis dessförinnan, i preteritum, och i tredje person. När Henry
vänder sig till Amy i brevet måste han använda första person, och han fortsätter
så ända tills han kör fast och inte kan fortsätta. Då börjar han om i tredje
person.88 Den berättarröst, som i inledningen av kapitel 1, genom hela del II och
i epilogen, talar om Henry som "författaren", "han" eller "Henry", skiljer sig från
jag-berättaren Henry endast genom att omtala denne i tredje person. Berättandet är
i samma utsträckning filtrerat, eller fokaliserat, genom Henry. Ramens berättare
deltar aldrig i berättelsen, men distansen till Henry är endast uttryckt genom
bruket av pronomen, varför vi utan längre diskussioner kan se de två berättarna
som en - eller som aspekter av samma berättare.89 Hur skall vi förstå denna pro-
nominella splittring av berättare? Varför inte berätta allt i första person singular?
Ett svar kan sökas i att de två berättarrösterna befinner sig på olika nivåer.
Genette har en intressant hypotes, att berättare och narrataire måste befinna sig på
samma nivå. En intra-diegetisk berättare som Henry måste ha en intra-diegetisk
narrataire - Amy -, medan en extra-diegetisk berättare, som själv alltså inte deltar
i berättelsen, har en extra-diegetisk narrataire.90 Genom att börja berättelsen i en
position utanför densamma, bjuder den namnlöse berättaren i inledningen in den
möjlige läsaren i berättelsen. Denna inbjudan slår sedan också igenom i Henrys

87 Genette 1994, s 73-78. Wallroth 1992, s 156.
88 Observera en vacklan i manuskriptets text mellan jag- och han-berättande i kapitel 16 (del II). -

Genette 1994, s 113, menar att det spelar mindre roll för berättelsen om den är berättad i första
eller tredje person. Vad som dock måste sägas spela en roll är att ett skifte sker. - Vi har en
intressant räcka personager att laborera med: förutom den verklige författaren Parland, Henry nu
och Henry då, också Henry=jag och Henry=han. Observera att skillnaden mellan den extra-
diegetiske berättaren (kap 1, del II, epilogen) och den intra-diegetiske berättaren Henry (del I)
inte motsvarar olika tidsplan, så att inledningens berättare ser tillbaka på sitt tidigare jag. Bägge
berättarrösterna kliver mellan berättandets nu och berättelsens då.
89 Jämför Åsbacka 1995 (C-uppsatsen), s 16-22. Åsbacka utreder hur "Berättaren" förhåller sig
till "Författaren" och "Henry". "Berättaren" är extra-diegetisk (i förhållande till det universum där
berättelsen utspelar sig), hetero-diegetisk (i förhållande till karaktärerna i berättelsen), medan
fokaliseringen är "Författarens", dvs "inre". (Det går att byta ut "han" mot "jag"; ett kriterium som
Genette 1995, s 193, hämtat från Barthes' "Introduction å 1'analyse structrurale des récits" (1966),
tEuvres completes, II, s 74-103, här 95-96. Engelsk övers "Introduction to the Structural Analysis
of Narrative", Image - Music - Text, Essays selected and translated by Stephen Heath, London
1984, s 79-124; här 111-112.) Slutsatsen blir dock att endast grammatiken skiljer berättare och
karaktär åt - vilket för övrigt också visas av hur lätt Parland kunnat skifta mellan"jag" och "han".
90 Genette 1995, s 237-238, 259-260. - Jag vill inte identifiera den extra-diegetiske berättarrösten
med Henry Parland, fokaliseringen är berättelsens Henrys.
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berättelse, i det att han skiftar narrataire från Amy till den möjlige läsaren, i kapi¬
tel 5.

Att berättandet ingår i historien belyses av att ramberättelsen inkluderar vad
som händer både före och efter skrivandet. I inledningen: "Förrän författaren
började skriva denna roman (175) I epilogen: "När författaren skrivit slut
denna roman och fått honoraret för den (287)91 På ett märkligt sätt kan
alltså den roman vi läser, som innefattar berättelsen om Amy och berättelsen om
romanen, vara något annat än den roman Henry säger sig skriva. Jag upprepar: Vi
får aldrig läsa Henrys roman, endast hans berättelse om den. Samtidigt kallar han
alltså den text vi läser för "denna roman". Påståendet, deklarationen att Henry
skriver en roman, att han har en avsikt att skriva den, att han skrivit klart den
och fått honoraret - allt detta ingår i den roman vi läser. Utsagan om litteratur
blir litteratur.92

Berättelsens tid, berättelsens plats
Berättelsens plats är ett inte namngivet, men tydligt beskrivet Helsingfors. Krogar,
gator, platser gör det tydligt att det är "ett sjabbigt förbudslags-Helsingfors med
förorter" som skildras.93 Berättelsens tid är mer svårbestämbar. Det är förbudstid
och högkonjunkturen är på väg att vända nedåt, byggandet kommer att avstanna.
"Rent tidshistoriskt ger Parland en oförskönat exakt bild av förbudstidens fömed-

91 I manuskriptet, s 116, har "skrivit denna roman" av Parland ändrats till "skrivit slut denna
roman". Sedan har någon med en annan handstil lagt till "skrivit till slut denna roman". I H Parland
1932, s 234, samt i H Parland 1966: "skrivit slut".
92 Jämför Roland Barthes, "Littérature et méta-langage" [1959], Essais critiques, Paris 1964,
s 106-107 ["Litteratur och metaspråk", Kritiska essäer, Lund 1967, s 114-115], där Prousts roman¬
cykel diskuteras. Barthes menar att Marcel skjuter upp skrivandet och att själva uppskjutandet
(deklarationen av en avsikt att skriva) blir litteratur. - Jämför också Les Faux-Monnayeurs, där
berättelsen om Édouards roman blir den roman vi läser.
93 Citat från Rabbe Enckell 1966. - En möjlig, men kanske inte helt övertygande, tolkning av
romanen skulle kunna hävda att romanens huvudperson är Helsingfors, och att Amy endast tjänar
som motivation för att teckna olika Helsingforsmiljöer. Amy skulle alltså bli den sammanhängande
tråd som knyter samman och möjliggör de separata scenerna. Jämför "Författarens förord" i Zoo,
Sklovskij 1980, s [7]: "Denna lilla bok skrevs på följande sätt.// Min första tanke var att presentera
en rad skisser från det ryska Berlin, sedan tyckte jag det kunde vara intressant att foga samman
dessa skisser med ett gemensamt tema. Jag valde 'Menageriet' ('Zoo'); bokens titel var redan
född, men den fogade inte samman bitarna. Jag fick då idén att göra något i stil med en brev¬
roman." Byt ut "det ryska Berlin" mot "det svenska Helsingfors", Zoo mot Sönder, och en möjlig
blottlagd (och döljande) motivation skulle möta. I Sönder finns (utan särskild ordning) scener från
restauranger, kontor, Brunnsparken, Gunnars kula, en badstrand, Amys lägenhet, en utflykt utanför
staden, spårvagnar, en kyrkogård, telefonerande etc. - På detta vis är Sönder liksom Mika Waltaris
Suuri illusioni en Helsingfors-roman, en skildring av Helsingforsmänniskor och -miljöer. Henrys
berättelse excellerar dock inte i benämnande eller miljöbeskrivningar (vilket inte heller Sklovskijs
gör), utan det är i första hand människornas agerande som framhävs, särskilt i plagescenen och
restaurangscenen. Jämför Grönvall 1932: "Här har Parland föresatt sig att giva ett så vitt möjligt
uttömmande tvärsnitt av Helsingforstidens komplicerade själs- och driftsliv."
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ring", har Rabbe Enckell skrivit,94 och inget talar mot att det är Parlands samtid
som skildras: Sönder är en samtidsroman.

Många av romanens tidsuppgifter är vaga.95 Det är svårt att avgöra hur lång
tid som förflyter mellan olika händelser och scener, ibland är också scenernas

kronologi oklar. Delvis beror detta på att flera av de enskilda scenerna får stå som

exempel för något som hänt flera gånger, en scen får beteckna en vana, eller på
att en scen syntetiskt sammanfattar vad som hänt vid flera tillfällen. MedGenettes
termer kan vi kalla dem paradigmatiskt singulativa respektive iterativa berättel¬
ser 96 Mönstret är viktigare än den enskilda händelsen. Att Henrys och Amys
första möte är det tidigaste vi får kännedom om är uppenbart, liksom att det andra
och tredje mötet inträffar i den ordningen. Dock är det, efter den sammanhängande
berättelsen om bekantskapen fram till samlaget, mera dunkelt. Scenen på Amys
schäslong i kapitel 19 tycks höra samman med den tidiga bekantskapen, eftersom
det endast är i samband med den tidiga bekantskapen som Brigitte-figuren nämns.
Vi kan ändå inte avgöra om scenen inträffar en vecka, en månad eller två år efter
det att Henry och Amy blivit ett par. Scenen pendlar mellan att det singulativa
och det iterativa. I kapitel 19 diskuteras inledningsvis det första samlaget. Från
det singulära övergår diskussionen till det iterativa, hur Amy och Henry hade det
tillsammans (under den tid de kände varandra) och deras strategier för att bemästra
vardagen. Dessa strategier har vi redan fått gestaltade i scener i romanens del I.
"Såvitt författaren kunde erinra sig, hade han alltid tråkigt i Amys sällskap. En
utväg som de lärde sig att flitigt begagna sig av var visserligen alkoholen [—].
En annan utväg var Amys passionerade tycke för att åka bil. [—] Hon brukade
taga av sig hatten [—]." (237-238, mina kursiveringar.) Ur dessa beskrivningar
av utfärder man företagit sig, som flykt och falskt nöje, beskrivs en utfärd som
inte blev av, en aldrig rämnad illusion. Denna singulära söndag diskuteras ofta.

[Den] blev ett gäma anlitat samtalsämne, medan han satt på [sjchäslongen i Amys
rum, och hon var ihopkrupen bredvid honom, i halvliggande ställning och med
sitt överdrivet långa munstycke mellan läpparna.

94 R Enckell 1966.
95 Historiens (eller historiernas) kronologi kan visas om vi placerar de beskrivna (eller alluderade)
händelserna längs en tidsaxel efter de tidsangivelser som ges i romanen. Berättandets tid börjar ett
år efter berättelsens tid. Hur lång tid berättandet respektive berättelsen pågår är svårare att sluta
sig till, då berättelsen är full av ellipser (mellan möte 1, 2 och 3, mellan kapitel 6, 7 och 8,15 och
16, 19 och 20, samt oklarheter om scener i kapitel 13, 19) - vi får inte 'hela' historien om Amy och
Henry. - "ellipsen [I'ellipse] är ett uppehåll eller ett avbrott i berättelsen, men som i historien mot¬
svaras av ett skeende med temporal varaktighet. Berättelsens tid tenderar mot noll, medan däremot
historiens kan vara hur lång som helst." U Olsson 1988a, s 180, efter Genette 1972, s 129. Se också
Genette 1995, s 106-109.
96 Genette 1995, s 113-127. Genette 1994, s 38-40. - Genette beskriver det iterativas djupa rötter,
men också hur det genom framför allt Flaubert fått större och friare betydelse. Han betonar också
hur dominerande det iterativa är i Prousts roman. "Men uppenbarligen har inget romanverk
någonsin använt sig av det iterativa på ett sätt som är jämförbart - vad gäller textuell utsträckning,
vad gäller tematisk betydelse, vad gäller graden av teknisk elaborering - med Prousts användning
av det i A la recherche du temps perdu." Genette 1995, s 117. Övers från Wallroth 1992, s 138.
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Men efterhand stannade samtalet av, och rummet fylldes av en skir tystnad,
som båda var rädda för att röra vid. Hon kröp närmare honom, ängslig för att för¬
orsaka minsta ljud och lade sitt huvud på hans knän. Två förfrusna människor,
vilka sålunda sökte tina opp isskorpan som skilde dem från den övriga världen.
Han strök henne varsamt över håret, och emedan hon inte rörde sig, glömde han
snart henne. Han tänkte inte heller, bara såg vissa föreställningar dyka opp och
slockna i [sin] hjärna, utan att reagera inför dem. En gång såg han Brigittes ansikte
framför sig [...]. (238, min kursivering.)97

Det iterativa övergår i det singulära ("En gång såg han"). Så fruset och förvirrat
var förhållandet; Henry klamrar sig fast vid Amy för att inte frysa i existentiell
ensamhet. Sammanblandningen av Amy och Brigitte får stå som ett paradigma-
tiskt exempel på Henrys förvirring. Scenen är typisk för förhållandet och passar
som slutscen i Henrys berättelse, som fond mot den ohjälpliga ensamhet han
lever i under berättandets tid. Slutscenens iterativa karaktär gör att jag i skilda
sammanhang kommer att återvända till den, då den sammanfattar och syntetiserar
förhållandet. Därför blir också förhållandet mellan den scenen och den samman¬

hängande berättelsen från "Situation i det gröna" fram till Amys död otydligt. Att
den delen av berättelsen ligger närmare hennes död sägs av Henry, men kanske
överlappar de två berättelsesegmenten varandra i tid. Jämför med när Amy och
Henry diskuterar ett biobesök i kapitel 13, om vilket vi endast får veta att det
inträffade "föregående vårvinter" (272). Vi vet inte heller här när i kronologin
scenen utspelas, vilken vårvinter det är fråga om.

Det är sommar när Henry och Amy möts, och sommar när Gunnar i kapitel 5
säger att "affären" med Amy pågått i över ett halvt år. Vi kan dra slutsatsen att
från deras andra möte till Amys död har minst ett halvt år, men troligtvis drygt
ett år gått, från sommaren år 1 till hösten år 2. Det första mötet skulle med en
sådan räkning ha inträffat ett eller två år före det andra mötet. I och med att Henry
hänvisar till ett biobesök en vårvinter torde det röra sig om mer än tiden från
sommaren till hösten samma år. Jämför också med Henrys kommentar till Amy
i det fjärde kapitlet; i berättandets tid refererar han en händelse som skett "för två
år sen" (191). Om berättandet börjar ett år efter Amys död måste de varit ett par i
mer än ett år.

*

Vi möter alltså till stor del otydliga eller vaga upplysningar om tid och rum.
Delvis har detta sin grund i det självklara, att romanen inte är färdig, och att
Parland av manuskriptets s 122 att döma tänkt sig gå igenom just tidsuppgifter i
romanen. Men samtidigt tror jag att vagheten delvis har en annan karaktär än
misstagets. Dels gäller det de iterativa och paradigmatiskt singulativa scenerna,
som inte är enstaka händelser berättade för att de var så speciella, utan för att de
representerar en större tidsperiod, emellanåt hela berättelsens tid. (Henrys berättelse
97 I manuskriptet, s 114: "hans hjärna". Här ändrat till "sin hjärna".
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alternerar mellan det iterativa och det singulära.) Det gäller dels det drömlika i
många scener, där Henry inte vet vad han skall beskriva, eller hur han skall
beskriva, och där tiden inte är rätlinjig. En annan tänkbar orsak till oklarheterna
är att vi inte vet hur länge berättandet kan tänkas pågå. I och med att många
tidsuppgifter är relaterade till berättandets/skrivandets nu, måste vi veta när detta
nu är, för att kunna förstå vilken tid som beskrivs. Detsamma gäller också den
antydda oklarheten om var berättandet sker, i Helsingfors eller "den lilla utländska
staden". Berättandets nu är en period som sträcker sig över några dagar, månader
eller ett år. Under denna period kan Henry ha förflyttat sig till den utländska stad
som nämns i epilogen.

Det narrativa kontraktet
Genom romanen går ett stråk av affärsresonemang knutna till relationen med
Amy. I inledningskapitlet etableras ett affärsmässigt språkbruk i det brev Henry
skriver till Amy; han beskriver sitt ärende som "nästan en offert" (181).98
Replikskiftet mellan Amy och Henry, när Amy kan svara på offerten/förslaget
efter att ha blivit framkallad, är intressant ur ekonomisk och berättarteknisk syn¬
punkt. (Vi måste samtidigt komma ihåg att det Amy 'säger' härstammar från
berättaren, som föreställer sig hennes svar utifrån sin bild av henne.)

Hon ser uppmärksamt på mig. - Du talade någonting om affär i ditt brev. Man
kan inte precis säga att du ser kreditvärdig ut.

- Det var en stilistisk nödvändighet, Amy. Förresten kan du lugnt bevilja kre¬
dit åt mig nu. Jag har stadigvarande tjänst.

- Jag vet, jag vet. Men jag vet inte riktigt vad du tänker göra med mig. Klä
mig naken. Hellre då i pyjamas? Det senare skulle kanske vara trevligare.

- Du skall få en fin blårandig sidenpyjamas. Det lovar jag dig. Och inte bara en
utan många.

Bilden sjunker sakta till skålens botten. - Jag skall tänka på saken. Men ta
bort mig härifrån nu. Jag fryser. (190)"

För en affär krävs pengar, eller åtminstone en stadig inkomst. Nu - i berättandets
tid - kan Henry beviljas kredit. Amy oroas av vad Henry egentligen vill och för
vad han skall betala. Måste hon kläs av? Henry försäkrar att hon skall få flera
pyjamas, hon skall inte behöva vara avklädd. Som vi kommer att se, håller
Henry sitt löfte. Han låter aldrig läsaren se Amy naken, men arbetar ändå på att
klä av henne de falska bilder andra - och han själv - gjort av henne. Henry
beskriver aldrig en blottad Amy, då han i berättandets tid inte är intresserad av
förförelse, utan av att minnas, att återuppleva - och i viss grad av förståelse.

98 Jämför med Företal 1/2, s 3:" - jag har ett ärende att framföra, nästan ett affärsförslag - ".
99 Texten i blockcitatet fram till och med "Jag vet, jag vet." ströks i Återsken. Tidigare uppmärk¬
sammades vad ändringar av namn i Återsken kunde berätta om verkliga personer som förbilder för
romanfigurer. Också strykningarna avslöjar vad de första redaktörerna ansåg opassande, dubiöst
eller farligt.
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När fotot av Amy skall läggas i press, värjer hon sig. Hon vill inte ligga i
1734 års lagbok, men efter en kort diskussion (Henry påminner Amy om ett an¬
nat tillfälle då hon varit envis), lägger Henry bilden mellan sidan 201 och 202 i
lagboken. "[Foto-] Papperen prassla sakta och ge suckande efter." (194) Affären
tycks vara avgjord; Henry har beviljats kredit och berättandet kan fortsätta.
Bekräftelsen på detta kan läsas i 1734 års lagbok, sidorna 201-202.

[ur Rättegångs Balk] VII. Cap.
Om intekningar, ock huru ther med förhållas skal.

1. §•
Vil borgenär, sig til säkerhet, låta å Ting, eller Rådstufvu, intekna gäldenärs fasta
gods; söke thet i Rätten skrifteliga, och lägge ther hos in afskrift, som med vit-
nen styrckt är, af skuldebrev hans, eller afhandling, eller richtiga bevis, at then
fordran eljest godkänt, eller lagliga faststäld är; och varde thet alt offenteliga
upläst, och borgenärs begiäran i Rättens dombok förd: gifve ock honom vitnes-
börd ther om, ther han thet äskar. Sedan lägge Rätten gäldenären viss dag före, at
ther å svara. Kännes han thå vid skulden, eller kommer han ej, å föresatt tid, med
svar in, och viser borgenär, at thes begiäran honom kungiord är; varde intekning
fast, och gälle för borgenär ifrån then dag, han then i Rätten sökte: skrifve ock
Domaren thet å skuldebrevet. Nekar gäldenär skulden, och viler han strax klara
skiäl, at then är gulden, eller af annan orsak försvunnen; vare han för intekning
fri. Gitter gäldenär thet ej; varde intekning beviljad. Nöjes enthera ej åt Rättens
slut ther i; hafve lof at besvära sig ther öfver i Hofrätten, inom then tid, som i 16.
Cap. 1. §. stadgas.

2. §. Betalar ej gäldenär, innan tijo åhr til ända gått, sedan inteckning skedde;
låte tå borgenär then förnya: niute doch förmons rätt efter första intekningen.
Giör han thet ej; vare thes intekning krafftlös, ther han ej laga förfall haft. Tå gäl¬
denär sin skuld til fullo betaldt; gifve han Rätten thet tilkänna, och varde strax i
dombok skrivit, så ock teknadt i thet års dombok, tå intekningen skedde.

3. §. Sedan Häradshöfding hvarje gång om åhret Ting hållet hafver i Härads-
höfdingedöme sitt; sände han in till Hofrätten, inom en månad ther efter, alla the
intekningar, som tå skedt, vid bot tre daler för hvar dag, han ther med uteblifver.
Rådstuvurätt giöre thet för hvar månad, inom fiorton dagar ther efter, vid lika bot.
Är ej någor intekning skedd; gifve ock thet tilkänna. Om upbud och lagfart vare
lag samma.100

100 Sveriges rikes lag: gillad och antagen på riksdagen år 1734 [1734 åhrs lag], Faksimilutgåva till
250-årsdagen av lagens tillkomst efter den första i antikva tryckta upplagan av år 1780 med inled¬
ning av Stig Jägerskiöld, Stockholm 1984 (Skrifter utgivna av Institutet för rättshistorisk forskning,
grundat av Gustav och Carin Olin. Serien 1, Rättshistoriskt bibliotek 37), s 201-202. Otydligt tryck i
1. §.: "och viler han" kan vara "och viser han". - Lagen anses gälla både i Finland och i Sverige,
även om det idag inte återstår mycket av den ursprungliga texten. Se Sten Wickbom och
Christoffer Taxell, "1734 års lag 250 år", Festskrift till 250-årsminnet av 1734 års lag, Tidskrift
utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1984 (årgång 120), s 383-385; samt andra bidrag i
festskriften. - Ulva Bolinder, Stockholm, formulerade vid Diktonius' Jubileumsseminarium i
Grankulla i maj 1996 inför mig den viktiga frågan om vad lagboken behandlar på dessa sidor. -

Hur kan vi veta i vilken upplaga av 1734 års lag Henry lägger bilden av Amy? Om Parlands
intentioner när han skriver detta kan vi inte uttala oss. Det enda vi har är hänvisningen, som (här
och nu) ger denna upplysning som berikar läsningen.
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Det är knappast en slump att bilden av Amy läggs just vid detta kapitel. Amy
omsluts av en annan text, en diskurs som behandlar inteckningar, borgensför¬
bindelser och lån. Romanen är så att säga intecknad av Henry, utan Amys hjälp
kommer han inte att kunna skriva någon roman. Här uppenbarar sig dock ett refe-
rentiellt, mimetiskt problem - mellan sidorna 201 och 202 kan ingen bild
läggas, då sidorna inte bildar ett uppslag. Detta har också utgivarna av 1932 års
Sönder insett, och ändrat sidnumren till 202 och 203, något som följts i senare
utgåvor. Dock är den symboliska infattningen viktigare än den mimetiska. Amy
är stadigt placerad i ett ekonomiskt sammanhang. Fiktionens Amy konstrueras i
en ekonomisk kontext. Det berättas aldrig om att fotot tas ur lagboken, men det
tycks ha placerats i en ram på hans skrivbord, och byts i början av del II ut mot
en bild av Amy från tiden innan Henry lärt känna henne. (215)101

I det upprättade narrativa kontraktet ingår att Amy skall hjälpa Henry att
skriva en roman, mot att hennes eftermäle blir mer korrekt beskrivet. "Alla dessa
människor tyckes alldeles hava glömt att du var en människa, de föreställer sig
dig som ett konglomerat av uteslutande goda egenskaper och drag", skrev Henry i
det inledande brevet till Amy. (181) Vilka dessa människor är får vi en antydan
om i den första delens slutkapitel - cirkeln sluts - där vi får veta att flera av
Amys väninnor efter hennes död "bjödo sig ut att bli Amys efterträdare". Henry
låter det passivt ske, för att "fara opp som ett ilsket djur" då de talar med honom
om Amy och prisar henne. (286-287) Inom diegesen motiveras romanen.102 Att

101 I ett struket parti mellan kapitel IV och det bortplockade kapitlet V kommenteras bilden i lag¬
boken: "Du har inte velat komma till mig idag, Ami, och din bild sover fortfarande mellan dedär
sidorna i 1734 års lag; därför skriver jag till dig nu. Jag ville nämligen fråga dig om en sak."
(Manuskriptets första version av s 19, HPA.) - Med det skrivandets misslyckande som tematiseras
genom romanen kunde Henrys läggande av Amys bild i lagboken beskrivas som att han försöker
placera Amy i en ekonomisk kontext, men att Amy inte kan läggas mellan sidorna i Lagen, inte kan
symboliseras eller objektiveras. Tack till Maria Karlsson för denna vidareutveckling av resone¬
manget.
102 Tidigare (Stam 1994a) arbetade jag med hypotesen att en novell av Erik Therman, "Den döda",
skulle kunna läsas som en genetisk (och extra-diegetisk) förklaring till det Amys rykte Henry skall
slå sönder. I novellen möter läsaren bland annat nödtorftigt maskerade porträtt av Parland och
Björling, men framför allt en ung kvinna som dör. Enligt Grönvall 1932 skall det röra sig om samma
förebild till denna litterära kvinna och till Amy. Även Oscar Parland har, oberoende av Grönvalls
uppgifter i essän, berättat att Therman skrivit annorlunda om denna kvinna: "Erik Therman har
skrivit någonting om henne... någon slags nekrolog, [...] där han upphöjde henne och skrev att hon
var så egyptisk." (Ingen nekrolog funnen, men karaktäristiken överensstämmer med novellens.
Intervju 23 april 1993.) Therman, Parland och Grönvall kände 'den döda', och uppgifterna om att
de diskuterade texterna beskriver hennes öde måste tas på allvar. Dock menar jag att denna kvinna
kan vara en av de möjliga förebilderna till Amy, som är ett konglomerat av kvinnor - verkliga,
imaginära och litterära. Min hypotes om avstamp i novellen för Sönder vederlades när jag gått
igenom Parlands korrespondens och fann att Parland först i augusti 1930 läser novellen i Finsk
Tidskrift, häfte V-VI, maj-juni 1930, s 397^120 (i bokform publicerades novellen senare under
hösten, Erik Therman, Dagrar, Helsingfors 1930). Då förelåg redan huvuddelen av manuskriptet.
Brev till Oswald Parland 16 augusti 1930, HPAm, HPA (ryska). Parlands och Thermans texter
tycks ha skrivits mer eller mindre oberoende av varandra. Esther i "Den döda" bör i första hand
jämföras med Amy i Parlands roman såsom en litterär figur. Då kan vi ställa Esther, "en av de
ljusa, glädjegivande, omöjliga gestalterna" (397), gentemot Amy, samt de två textemas miljöskild¬
ring och berättarteknik mot varandra. Texterna låter sig tacksamt jämföras; John och Henry kan

249



beskriva Amy så som hon var, "att skriva ned" henne (som Henry så dubbel¬
tydigt skriver i brevet, 181), är i bådas intresse, argumenterar Henry.

Vilken typ av kredit är det Amy ger Henry och hur skall han betala? En
märklig cirkel tecknas. Henry vill berätta och tar hjälp av Amy, som för sin
medverkan skall få betalt i form av berättelsen, möjligen också i pengar (eller
pyjamas). Roland Barthes diskuterar i S/Z olika typer av narrativa kontrakt:
berättelsen kan bytas mot en kärleksnatt (ett "prostitutionskontrakt" [un contrat
de prostitution] som i "Sarrasine"), livet kan skonas i utbyte mot berättandet
(Tusen och en natt), etc. Barthes menar att en berättelse kan vara en bild av det
kontrakt den grundas på:

le récit est, par une astuce vertigineuse, la représentation du contrat qui le fonde:
dans ces récits exemplaires, la narration est théorie (économique) de la narration:
on ne raconte pas pour "distraire", pour "instruire" ou pour satisfaire un certain
exercise anthropologique du sens; on raconte pour obtenir en échangeant; et c'est
cet échange qui est figuré dans le récit lui-méme: le récit est å la fois produit et
production, marchandise et commerce, enjeu et porteur de cet enjeu [...].
(Barthes 1970, s 96.)103

Jag tror Barthes säger något viktigt här. Om Sönder är en sådan mönstergill
berättelse, har vi här en förklaring till vårt bryderi. I Sönder är berättelsen "på en
gång produkten och den producerande enheten"; Henry berättar för att kunna
betala Amy för hennes hjälp med berättandet, och för att skriva en roman.
Motivet för och upprinnelsen till att berätta finns hos Henry, som har bestämt
sig för att skriva en roman och i den rätta till bilden av Amy.104 Om vi åter¬
knyter till diskussionen om berättelsens narrataire, kommer vi ihåg att från att ha
berättat för Amy i kapitel 4 återgår Henry till att rikta berättandet ut ur fiktionen,
till bokens möjlige läsare. Samtidigt berättar han för att återuppleva, och för att
själv förstå. Henry är själv en av bokens möjliga läsare och i berättandet ser han
något av vad han i berättelsens tid var förhindrad att se - han når ändå inte
'sanningen' eller en tillfredsställande, färdig bild.

(utifrån varsin text) ses som rivaler om att teckna den 'sanna' bilden av Esther/Amy. Se också
Thermans roman Människan är mot människan upprorisk, Helsingfors 1931.
103 "Genom en svindlande skicklig list utgör berättelsen en bild av det kontrakt den grundas på. I
sådana mönstergilla berättelser är berättandet en (ekonomisk) teori om berättandet; man berättar
inte för att 'roa' eller 'undervisa', och inte heller för att idka någon sorts antropologisk betydelse¬
utövning; man berättar för att få något i utbyte, en byteshandel som avtecknas i själva berättelsen.
Berättelsen är på en gång produkten och den producerande enheten, handelsvaran och kommer-
sandet, insatsen och satsandet." Barthes 1975, s 99. Jämför Brooks 1992, s 224-225. - Hur placerar
sig A la recherche du temps perdu i förhållande till detta resonemang? Frågan kan inte besvaras
här, men se t ex P III: 861 / B V: 387, där Marcel köper sig mer tid med Albertine, 'förlänger
kontraktet' genom att skänka henne ett av Bergottes manuskript: "'Å ma petite Albertine, en
souvenir d'un renouvellement de bail.'"
104 I ett utkast till brevet till Amy meddelar Henry att han "har ett helt år" på sig att skriva romanen,
men senare har tidsbegränsningen försvunnit och i slutet av Sönder sägs romanen vara avslutad.
Henrys eventuelle uppdragsgivare förblir anonym - kanske skall vi se det förlag Henry i epilogen
lämnat manuskriptet till som yttersta uppdragsgivare. (287)
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När berättandet är slutfört, den fiktiva romanen Sönder är antagen av förlaget
och Henry fått pengar, har tiden att betala tillbaka kommit. Henry går ut för att
"göra opp räkningen" med romanfigurerna, som "förföljt honom dag och natt
efter det han lämnat ifrån sig manuskriptet åt förlaget". De har invändningar och
förslag, kommenterar romanens dystra ton, detaljrikedomen och likheter med
Proust. Romankonstruktionen räcker inte till, menar man. Henry är böjd att hålla
med. Framför allt oroar han sig över att han varit "hänsynslös mot Amy". "Amy
var ju död och döda kunna hämnas." När berättandet är över kan alltså inte Amy
längre kommentera boken. Hur har Henry uppfyllt kontraktet? Henrys fortsatta
skrivande i epilogens sista rader tyder på att han inte lyckats, och att betalningen
alltså är otillräcklig. (287-291) Man kan se epilogens kommenterande roman¬
figurer som spöklika inkasserare för Amys räkning. Här kan också förklaringen
till att Henry bestämmer sig för att spendera honoraret sökas-om inte berättelsen
räcker till, bör skulden betalas på annat sätt.105

105 Jämför Barthes 1970/1975, samt Brooks 1992. Brooks' text har hjälpt mig att fokusera och
formulera mina iakttagelser. Se särskilt kapitel 6, "The Mark of the Beast: Prostitution, Serializa¬
tion, and Narrative", s 143-170, och kapitel 8, "Narrative Transaction and Transference", s 216—
237. Jag återkommer i slutordet med en summerande kommentar till hur väl Brooks' resonemang
stöder min läsning.
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"Det är en tålamodsprövande sport
att fånga fisk på metspö"

Ostranenie/automatisering
Jag ser begreppsparet ostranenie (främmandegöring) och automatisering som

mycket viktigt för läsningen och förståelsen av Sönder. Orden finns inte där, men
deras innebörder genomsyrar romanen. Jag skall försöka visa att begreppsparet på
olika plan kan hjälpa oss förstå Henrys möjligheter att berätta, hans minnes¬
process och skrivande/berättande. Os/ranerae/automatisering kan också tjäna som
infallsvinkel för ett försök att förstå förhållandet mellan Henry och Amy (dvs
historien). Inledningsvis vill jag visa hur begreppen tematiseras alldeles i början
av romanen. Genom sin placering kan diskussionen sägas fungera som en an¬

tydan om hur vi kan läsa romanen.
Ostranenie!automatisering tematiseras i rysk prosa under 1920-talet, bland

annat av Serapions-bröderna, en sammanslutning "medlöpare", dvs författare som
inte aktivt tagit ställning för eller emot revolutionen, apolitiska (och icke-social-
realistiska) författare, med visst intresse för västeuropeisk litteratur. Serapions-
bröderna samlades regelbundet under början av decenniet i Petrograd, med föreläs¬
ningar av bland annat Viktor Sklovskij och Jevgenij Zamjatin.106 Jurij Olesas
roman Zavist' [Avund], 1927, är ett annat ofta nämnt exempel på tematiserad
främmandegöring: "Jag tycker att ett landskap vinner i glans, klarhet och stereo-
skopi då man ser det genom linserna i en omvänd kikare. Färgerna och konturerna
blir liksom precisare. En sak är fortfarande välbekant men blir likväl med ens
löjligt liten och främmande. Detta framkallar barnsliga föreställningar hos åskåd¬
aren. [—] Jag tycker mycket om gatuspeglar. De träder oväntat i ens väg. Ens
väg är vanlig, lugn - en vanlig väg genom staden som lovar en varken under
eller syner. Ni går på utan att ana något, lyfter blicken och plötsligt, på ett ögon¬
blick klarnar det för er: universum och dess lagar har genomgått en förändring
som saknar motstycke."107

106 Se The Serapion Brothers. A Critical Anthology, edited by Gary Kern and Christopher Collins,
Ann Arbor 1975; Richard R Sheldon, "Sklovskij, Gor'kij, and the Serapion Brothers", Slavic and
East-European Journal nr 1, 1968, s 1-13; Edward J Brown, Russian Literaure Since the
Revolution, Cambridge, Massachusetts-London, England 1982, s 70-77.
107 Jurij OleSa, Zavist', 1927. Svensk översättning av Oscar och Heidi Parland, Avund, Stockholm
1961, s 82-83. Se Nils Åke Nilsson, "Through the Wrong End of the Binoculars: An Introduction to
Jurij OleSa" [1965], E J Brown (red) 1973, s 254-279; Nilsson 1969; E J Brown 1982, s 61-69;
Hansen-Löve 1978, s 535; eller Erlichs essä "A Shop of Metaphors: The Short Brilliant Career of
Yury Olesha", Erlich 1994, s 198-216. - Se vidare Hansen-Löve 1978, s 580-586, som beskriver
hur Vladimir Nabokov, i exil, mer än någon sovjetisk författare kvalitativt och kvantitativt förverk¬
ligar ostanenie-poetiken - exempelvis i Nabokov 1928.
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Den automatiserade spegeln och likgiltiga fotografier
I romanens första kapitel (som alltså fungerar som ett företal), "Författaren synar
sig i spegeln", tematiseras hur all perception avtrubbas, automatiseras, och att det
som krävs är någon form av nyhet eller avbrott, med andra ord: ostranenie. Här
drabbar automatiseringen berättarens spegel, och i förlängningen alla speglar:

Spegeln återkastade bilden utan varje intresse, den hade gjort det flere gånger
om dagen under 1 1/2 års tid och hade hunnit bliva utled på författarens fysionomi
och kravatter. Speglar med undantag av de flegmatiska fickspeglarna bli liksom
kameraobjektiven oerhört fort trötta på att jämt och ständigt se samma ansikte; en
rakspegel fordrar sålunda absolut att en kokett kvinnomun nu och då sminkar sig
framför den, och ett Zeiss-Icon-objektiv blir dammigt och oskarpt av att foto¬
grafera samma person flere gånger å rad. Så även författarens spegel. Den åter¬
kastade hans ansikte uttråkat och gäspande, och när han det oaktat fortsatte att
stirra, gjorde den en grimas.

Strecken vid mungiporna klövo dragen som med ett knivhugg, ögonen blevo
osymmetriska och hakan glodde föraktfullt neråt. (176)

Den automatiserade spegeln reagerar mot att inte tillföras nödvändig omväxling,
och protesterar genom att själv stå för denna. Författaren svarar med en sorts
förändring: "Författaren sträckte ut tungan åt sin spegelbild, som ögonblickligen
gjorde lika, tände en cigarett och började skriva." (176) (Naturligtvis är spegelns
reaktion Henrys, och är här endast tillskriven spegeln, ett lekfullt Parland-grepp
jag återkommer till.) Fördubblingen av författaren förverkligas längre fram, när
Henrys rival blir synlig i speglar eller som skugga. Här introduceras närmast de
två Henry-gestalterna och skillnaden dem emellan: Henry i berättandets tid och
Henry i berättelsens tid.

Liksom spegelns perception automatiseras också kameraobjektivens, av upp¬

repning blir objektivet "dammigt och oskarpt". Att även fotografier - eller
rättare, vårt sätt att varsebliva fotografier - avtrubbas framgår av Henrys brev till
den döda Amy i samma kapitel. Amy måste hjälpa Henry med romanen, då det
foto han har av henne inte tillräckligt påminner honom om hennes utseende och
sätt:

Men jag har nästan glömt huru du ser ut. Det låter inte vidare artigt, dethär, och så
har jag ett fotografi av dig stående på mitt bord - men fotografier åldras så fort. De
bli så likgiltiga, grymma efter att ha stått några dagar, och jag har många gånger
tänkt på att taga bort din bild och sätta någon annan i stället, någon som det inte
skulle taga så ont att se förvandlas till en situation som fått stelkramp.
(177—178)108

Utifrån ett gammalt, stelnat fotografi kan inte Henry skildra Amy. Ett redan sett
foto är dött, utan förmåga att hjälpa. Att den bild av Amy som han kan ge är hans
egen är tydligt, men Amy skall hjälpa återerinringsprocessen. "Jag tänker slita
lös din bild ur varenda en vrå av min själ och skriva ner den på glesrandiga, vita

108 "som fått" struket i manuskriptet, s 3 (i marginalen). Här återinsatt för sammanhangets skull.
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pappersark." (181) Amy skall bli levande igen, från att varit död, metaforiskt och
fysiskt. "Att du en gång till dör för mig på det sättet? Kära lilla Amy[,] men i så
fall kommer du ju först att leva några ögonblick, förrän du slocknar och denna
bok är färdigskriven." (181-182) För att kunna skriva boken måste Henry åter¬
uppväcka Amy, och om hon nekar att hjälpa säger sig Henry skriva boken ändå.

Efter brevet kommer kontakten att upprätthållas av det fotografi av Amy
Henry framkallat. Enligt resonemangen ovan kan en levande kontakt med Amy
endast tas genom en ny (framkallad) bild av henne. Först då kan hon bli sedd,
först då kan hon svara. Eller: först då kan Henrys minne börja arbeta.

Fotografering och mörkrumsarbete
Romanens andra kapitel, "Om fotografering och framkallning av kopior", inleds
med en lång teknisk redogörelse för fotografering och mörkrumsarbete. Detta led¬
motiv, introducerat redan i romantiteln och i första kapitlet, följs alltså upp i det
andra kapitlet. Att framkalla fotografier är en möjlighet att väcka minnen. Mörk¬
rumsarbetet blir en parallell till, och en metafor för, minnesprocessen. De ej
framkallade bilderna kan ses som minnena, mörkrummet som det omedvetna och
mörkrumsarbetet som skrivandet. När papperskopians svärta växer till sig i fram-
kallningsskålen kommer vi närmast det outsägliga; varseblivningen främmande-
görs och minnet aktiveras.

Medan framkallningen av negativ innebär ett mera teoretiskt skapande; man kan
blott på svärtningens djup och skarphet ana sig till resultatet, inger kopieringen
en känslan av undrets realitet; från det skära vita pappersarket blickar med ens ett
ansikte eller ett landskap, sådant du kommer ihåg dem, men fördunklat av intryck
och associationer, vilka är alltför otydliga för att kunna elimineras bort. Här i
skålen, svagt rödfärgad av belysningen ligger detdär utsuddade och fördunklade in¬
trycket fullkomligt skilt för sig, skarpt avgränsat från den övriga världen och med
en massa smådetaljer, sådana endast ett kameraobjektiv, inte ett mänskligt öga
kan fånga dem. (184)

Det minnet inte kan hålla kvar finns där på fotot, avgränsat och fullständigt. Här
framhålls också hur fotot skall vara icke konstnärligt, endast avbildande, ett ut¬
snitt ur verkligheten: "En fotografi skall fånga en given situations samtliga
detaljer och ingenting annat. Därför skall en fotografi också alltid vara en ögon¬
blicksbild." (182-183) Av samma skäl föredrar Henry en viss sorts "halvmatt,
mjukt papper, som ger större djup, men inte heller förvränger bilden som hårt
eller glansigt papper ibland gör." (184) Ett fotografi, mer fullständigt än minnet,
är fullt av "smådetaljer", och det är där fotots "hela tjusning ligger", "i dedär förut
icke observerade detaljerna". Men även ett fullständigt minne automatiseras, "har
man vant sig vid dessa [detaljer] och kompletterat sin inre bild av föremålet ifråga
med dem, bjuder bilden inte längre något intresse." Bildens liv regleras av hur
länge den innehåller något för betraktaren nytt, möjligtvis kan denne lägga undan
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fotot och vid ett senare tillfälle genomgå samma process - "erfara samma upplev¬
else av omedelbarhet och nyhetskänsla". (184-185)109

Att detta sätt att få glömda situationer och personer att väckas till liv jämförs
explicit med att väcka upp döda. Varseblivningen - vänd inåt, inte utåt- är aktiv,
automatiserade minnen börjar leva. Men en situation eller person skulle kunna
fördubblas i evighet, tills man fyllt ett rum med bilderna. "Det skulle vara ett
ofelbart sätt att bliva vansinnig, om icke fotografierna skulle ha en så kort livstid
och redan efter några timmar från en livslevande situation förvandlas till en

likgiltig och ytlig reproduktion man inte ens bryr sig om att konstatera." (185)
Den paradoxala slutsatsen blir att ett foto bör vara en reproduktion, dvs icke
konstnärligt (stiliserat, förvrängt), samt att det i kraft av detta kan upplevas som
levande, för att efter en tid återgå till att vara en reproduktion - denna gång
"likgiltig och ytlig". Eller rättare: reproduktionen kan avbilda förut ej sedda
detaljer, som hjälper minnet att plocka fram nya minnesbilder. När de nya detal¬
jerna blivit utslitna, blir de ointressanta, likgiltiga.

Detta andra kapitel bildar en kontrast till det första, som innehöll en beskriv¬
ning av författarens utseende och brevet till Amy med en vädjan om hjälp.
Anknytningspunkterna är de tematiserade osfraneme-resonemangen, samt talet
om kameraobjektiv och fotografier. Kapitlet blir också ett led vidare, ty i kapitel
tre skall Henry väcka Amy från de döda genom att framkalla en ny bild av henne.
I de två första kapitlen har romanens ledmotiv och tematik introducerats, i det
tredje kapitlet börjar 'handlingen', dvs berättelsen om Henry och Amy. Och be¬
rättelsen om Henry och Amy är sammanhängande och i avsaknad av de större
kontraster som kännetecknat romanens tre första kapitel.

En framkallning: "Amy kommer"
Amy är punktlig. Henry har förberett allt, gjort om sitt rum till mörkrum och
satt på sig slitna kläder, de "apokryfiska fläckiga byxorna" och en för trång rock
med en tappad knapp, för att inte kemikalier skall fläcka vardagskläderna. När den
första kopian framträder blir Henry ändå överväldigad och låter den ligga för länge

109 Här närmar sig språkbruket Parlands artiklar och essäer från hösten 1929. Nyckelorden är
"omedelbarhet" och "nyhetskänsla". - Ett annat indicium på kontinuiteten från de formalistiskt
inspirerade artiklarna är, förutom de otaliga referenserna till vana och nyhetsintryck, ett resone¬
mang om gripande och rent estetiska intryck i kapitel 19. För att ge en poetisk reaktion krävs "en
begränsning (eller övervinnelse) av materialet i motsats till den vanliga prosan, där det uppträder
oordnat (icke-övervunnet)", argumenterade Parland i "Den modernistiska dikten ur formalistisk
synpunkt", en omformulering av formalisternas differentiering mellan praktiskt och poetiskt språk.
H Parland 1970, s 161-162.1 Sönder kan inte Amy och Henry njuta av naturen, även om de låtsas.
Naturen är "dem alltför främmande för att utlösa andra än rent estetiska uttryck hos dem". De är
stadsmänniskor, och som sådana känner de sig "bortkomna och ängsliga bland de oorganiserade
trädstammarna". (237-238) Trots att främmandegöring är eftersträvansvärt, kan ett oorganiserat
(eller "icke-övervunnet") objekt inte ge någon poetisk reaktion. - Jag kan inte låta bli att skjuta in
ytterligare en avgörande skillnad mellan Parland och Henry. Parland hade i ungdomen ett brinnan¬
de naturintresse, samlade växter och insekter, och kunde säkerligen känna sig mer hemma i skogen
än sin litteräre namne, som här som en god kavaljer får dela Amys urbana bindning.
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i skålen; bilden av Amy blir för mörk. "Älskade lilla Amy, förlåt, att jag tog
emot dig såhär oartigt, men när jag såg ditt lilla kära söta ansikte, glömde jag
bort alla regler både för artighet och framkallning av Veloxpapper." (187-188)
Nästa kopia lyckas Henry bättre med, men denna gång får kopian en skönhets¬
fläck i pannan, ännu ett exempel på hur en detalj förändrar helheten:

På hennes panna strax under håret ser jag en liten mörk fläck, det är väl nega¬
tivet som fått något fel som jag tidigare inte lagt märke till. Men det ger åt hennes
ansikte ett alldeles nytt uttryck, på något sätt allvarsammare än den Amy som jag
känt från förut. (188-189)

Fläcken fungerar, med Barthes' term, som punctum.110 Nu kan man förhandla.
Henry påpekar att hans klädsel inte skall ses som ett tecken på dålig ekonomi, nu
har han "stadigvarande tjänst". Amy är osäker på vad hjälpen skall bestå i, men
Henry erbjuder en, ja flera sidenpyjamasar. I nästa kapitel, "Amy blir ledsen",
vill Henry lägga det ihoprullade fotot av Amy i press i 1734 års lag, men Amy
vägrar, vilket föranleder en exkurs om Amys envishet - en första scen, eller
"situation" som den kallas på s 122. Amy har nu hjälpt Henry med en första
scen, som han berättar direkt för henne, men gör henne ledsen, innan hon stoppas
in i 1734 års lag över natten. Berättelsen fortsätter sedan utan att Amy blir till¬
talad (jag återkommer till det viktiga undantaget i kapitlet "Skandal", 211).
Denna första framkallning hjälper Henry att påbörja berättandet, utan att fram¬
kalla nya foton, från kapitel 4 till kapitel 15, till och med Amys död. Så effektiv
var denna första framkallning, att större delen av berättelsen föds ur detta möte
med Amy. Notera att denna bild av Amy är "från tiden kort före hennes död"
(215). Det är också minnen från den tiden som väcks hos Henry. Hur betydelse¬
full var den fläck i pannan Amy fått? Vi vet ej. Endast en gång, i ett senare
struket stycke i kapitel 13, kommenterar hon berättelsen. Vi vet inte heller hur
betydelsefullt det var att Amy gjorde motstånd mot att bli pressad i lagboken -

vill hon inte hjälpa Henry? Motståndet kan ha hjälpt Henry att börja berätta. Han
tänder en cigarett och "börjar tala, pockande och vidlyftigt, som till en sjuk som
skall övertygas att han måste gå igenom en operation" (191). Henry berättar för
att Amy skall bli samarbetsvillig, men kanske är det motståndet som får Henry
att börja berätta. Berättelsen i kapitel 4 lyckas också såtillvida att Amy låter sig
pressas i lagboken: "Papperen prassla sakta och ge suckande efter." (194)

110 "Dans cet espace tres habituellement unaire, parfois (mais, hélas, rarement) un 'detail'
m'attire. Je sens que sa seule presence change ma lecture, que c'est une nouvelle photo que je re-
garde, marquée å mes yeux d'une valeur supérieure. Ce 'détail' est le punctum (ce qui me point)."
Barthes 1980, s 71. ["[Det händer] (tyvärr alltför sällan bara) att en 'detalj' lockar mig. Jag
märker att bara det faktum att den finns där ändrar mitt sätt att läsa bilden, att jag ser ett nytt foto
framför mig, ett foto som i mina ögon har fått ett högre värde. Den 'detaljen' är punctum (det som
träffar mig)." Barthes 1986, s 65.] - Jämför också Samuel Beckett, Proust [1931], sv övers (från
engelskan), Stockholm 1964, s 33, om Marcels nya bilder av Albertine tack vare/pga att hennes
skönhetsfläckar flyttar sig.
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När hennes foto inte startar någon ny berättelse har Amy metaforiskt dött
ännu en gång. Därför krävs ett nytt foto för att fortsätta:

- Kommen såhär långt visste författaren med ens inte alls huru han skulle fort¬
sätta. Han stirrade en stund på Amys fotografi, som stod framför honom, men när
den jämnt och obevekligt smålog mot honom, tog han med ens ut den ur ramen
och satte en annan bild i stället.

Den föreställde också den henne. Men medan den förra fotografin synbarligen
härstammat från tiden kort före hennes död, visade denna en helt ung flicka i en
enkel kortärmad klänning. (215)111

Han hade trott att arbetet med romanen om Amy var klart, men när han nu ser
detta nya foto, inser han att det första fotot, när "bilden inte hade någonting mera
att berätta, [...] ändå inte givit allt det, som han föresatt sig att avporträttera"
(216). Detta andra foto hjälper berättaren att skapa fyra nya kapitel, 16-19, tack
vare att Henry känner nyfikenhet inför denna bild från tiden innan han kände Amy:
"Han hade ofta frågat sig huru denna bilds motsvarighet i själva verket varit
[...]." (215) Ur den möjliga skillnaden mellan den okända och den kända Amy
växer den scen som låter den ena Amy övergå i den andra: scenen när de möttes
en första gång, och därefter hur de blev ett par.

Den gråa hatten
De båda fotografiernas funktion har varit att starta minnesprocesser; att ge
associationer för minnet att knyta an till. Det har från Henrys sida varit medvetna
försök att utlösa en reaktion, att göra berättelsen möjlig.112 När berättandet väl
startat är det lättare. Men det är inte endast foton av Amy som kan hjälpa Henry;
en grå hatt spelar en viktig roll för Henrys förmåga att återuppleva händelser från
sin tid med Amy, särskilt "tiden före Amys död". Den gråa hatten står för den
ansiktslöse rival, som Henry första gången möter utanför Amys port i kapitel 5.
Henry är på väg hem från Gunnar, efter att ha släppt av Amy utanför hennes dörr,
tidigare på kvällen. Förvånat noterar han att det lyser i Amys fönster, tror sig ha
misstagit sig och vänder tillbaka för att se efter ännu en gång. Seende upp mot
fönstret stöter han ihop med "en man som hastigt kom gående över gatan", men
tänker inte närmare på det. Amys fönster är nu mörkt. Först senare kopplas
mannens uppdykande till det plötsligt släckta fönstret:

En karl hade knuffat till mig utanför hennes port. Han hade ursäktat sig och lyft på
eller rättare sagt rört vid hatten. Den var grå, med frambrättena nedvikta. Vem
kunde han vara? Lång, åtsittande överrock och en grå sommarhatt med nervikta
frambrätten. (202)

111 Bredvid dessa stycken har Parland i manuskriptet, s 86, antecknat i marginalen: "Historien om
den nya bilden måhända onödig."
112 Jämför det ofrivilliga minnet hos Proust. Se vidare nedan, s 267-274.
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Från början markeras likheten mellan denne man och Henry, och ur den likheten
växer en möjlig scen fram i Henrys fantasi. Hattmannen tar Henrys plats hos
Amy.

Och plötsligt satte jag mig upp i sängen och skrattade ut i rummet; jag ägde ju
själv en precis likadan hatt! Ljusgrå, med nervikta frambrätten och ännu ljusare
band! Hahaha, vi hade alltså likadana hattar, jag och dendär mannen! Den hade så¬
ledes också kostat 140 Fmk. ifall den var köpt hos Stockmann. Hahaha! Månne
Amy märkt det? Säkert hade hon gjort det, hon tyckte om att prova hattar, herr¬
hattar speciellt. Hon hade väl ställt sig framför spegeln, och han bakom henne, så
nära att hon väl fick luta sig framåt för att få den påsatt. Och sedan — hade hon
med en tvär ryck vänt sig mot honom, och befallande lyft läpparna mot hans an¬
sikte, eller låtit sig falla bakåt, som hon tyckte om att göra. — Hon hade därvid
haft på sig en hatt, som till punkt och pricka påminte om min. Hahaha! (202-203)

Därefter kopplas Henrys svartsjuka till (den möjlige) dubbelgångaren i hatt, och i
detta sammanhang mest intressant: Henry kan i berättandets tid använda hatten
som ingång i minnets labyrinter. "Det är underligt, men varje gång jag försöker
sätta mig tillbaka i tiden före Amys död, sker detta bäst genom att som utgångs¬
punkt taga dendär hatten, som en natt skymtat förbi mig och inte lämnar mig
ifred ens nu." (242) Henry är medveten om den hjälp han kan få av att tänka på
hatten, trots att den "väcker oro och förstämning", hatten hjälper honom med
skrivandet av romanen, när fotot av Amy "får ett uttråkat, likgiltigt uttryck"
(243) och inte ger nya intryck. Hatten leder vidare och minnena vecklas ut till
levande scener med bland annat ljud:

Jag behöver [...] endast föreställa mig den så tydligt som möjligt, för att genast se
framför mig den sommarkvava gatan och ett stelt fem-våningars hus med döda
fönster. Och sedan börjar även akustiska föreställningar dyka upp i medvetandet,
steg som skyndsamt och mjukt ljuda mot trottoaren, (han måste tydligen haft
gummiklackar) och med ens tystna vid gatukorsningen. Och om jag nu, utan att
bry mig om den ångestkänsla som alltid griper mig i nacken när jag kommit så
långt, dröjer en stund vid detta minne, och låter det fylla ut hela min föreställ¬
ningskrets, skjuts någotslags luckor i mitt medvetande plötsligt åt sidan, och jag
träder obehindrat in bland denna sommars händelser. Jag behöver då endast luta
mig ned och lyfta den ena eller andra situationen opp från marken, för att känna,
huru den sprattlar mellan fingrarna på mig och sedan motsträvigt, men lydigt
lägger sig på bladen i denna bok. (243-244)

Henry plockar konkret minnena och lägger dem på boksidan. Är det fråga om ren
avbildning eller efterbildning? Nej, hela tiden är berättandet filtrerat genom Henry
i berättandets tid, med reflexioner, kommentarer av vad han minns och hur han
minns. Senare återkommer bilden av hur minnena sprattlande läggs mellan
boksidorna, men då annorlunda metaforiskt gestaltat, fördjupat och problemati-
serat.

Vi har följt hur Henry har skiftat metaforer för berättandet, minnesprocessen
och skrivandet. Framkallningen av ett foto av den bekanta Amy, fotografiet av
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den okända Amy, den gråa hatten. Det gemensamma för metaforerna är att de
gestaltar hur minnet genom att fångas av något nytt (i fotona), eller något som
har haft stark känslomässig laddning (hatten) kan påbörja berättelser. I det första
fallet tycks det vara upplevelsen av en 'levande' Amy som är utgångspunkten för
berättandet, i det andra spekulationer om hur Amy var tidigare, och i det tredje ett
ting som får stå för något annat. I och med att Henry aldrig får se ansiktet på
mannen i hatten, kommer själva hatten att förknippas med svartsjuka, osäkerhet,
förvirring. Hatten står för en omärkt bricka, en joker som kan bytas ut mot vem
som helst.

Djuphavsdjur och djupvattensfiskar: problematiserad representation

- La plus étonnante découverte de ces temps derniers - du
moins celle qui m'a le plus instruit - c'est celle des appareils
photogéniques des animaux des bas-fonds.

- Oh! raconte-nous cela, dit Lilian, qui laissait éteindre sa

cigarette et fondre la glace que 1'on venait de leur servir.
(Gide, Les Faux-Monnayeurs, s 195.)113

I Gides roman Les Faux-Monnayeurs beskrivs en sorts djuphavsdjur, som trots
att de lever i de mörka djupen har ögon. Varför sxulle de ha ögon i mörkret?
undrar man. Svaret är att djuren själva utstrålar ljus "Quand, la nuit, ramenés du
fond de 1'abime, on les versait sur le pont du navire, la nuit était toute éblouie.
Feux mouvants, vibrants, versicolores, phares tournarts, scintillements d'astres,
de pierreries, dont rien, nous disent ceux qui les 0',t vus, ne seurait égaler la
splendeur", berättar Vincent.114 Vad är det för d;ar och vad är det för ljus de
utstrålar - och hur kan vi förstå detta fenomen? lin liknande historia berättas av

Henry i Sönder, men de djupvattensfiskar han beskriver är mer uttalat metaforiska,
och betydligt mer svårfångade.

*

Om perceptionen genom komplicerad form eUer främmandegörande kan göras
mer uppmärksam, eller sensibel, och därigenom får oss att se den förut automati¬
serade vardagen, artefakten etc - hur kan detta resonemang kopplas till minnet?
Kan minnet kallas automatiserat? Ja, om minnet finns där, men ej sett, ej varse-
blivet. Vilket blir verktyget att varsebliva det undanträngda minnet? Främmande-

113 Det mest överraskande som har hänt på sista tiden, eller åtminstone det som jag lärt mest av,
är upptäckten av djuphavsdjurens ljusalstrande organ./ - Å, berätta! ropade Lilian, som lät sin
cigarett slockna och sin glass smälta. De hade just kommit till desserten." Gide 1972 , s 130.
1 Gide 1925, s 196. - "Då man på natten draggade upp dem ur djupen och lade ut dem på däcket
fylldes mörkret av bländande ljus. Rörligt, vibrerande, mångfärgat ljus, fyrsken, tindrande stjärnljus
och ädelstensblixtar. Enligt ögonvittnens utsago var det ett oförlikneligt skådespel." Gide 1972,
s 131.
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göringen, som startar tankeverksamheten, i form av en detalj som vädjar till
sinnena: känseln, hörseln, synen, lukten, smaken; eller till intellektet, känslolivet
eller sexualiteten. I skrivandet har Henry nyttjat synintryck och i viss mån
känslolivet. I ett av de centrala kapitlen i romanen - kapitel 9, "Jag blir rädd" -,

vilket följer på en krisscen, där Amy slutligen medger existensen av mannen i
den gråa hatten, beskrivs hur Henry förlorar kontakten med historien: han
kommer "inte alls ihåg några reella fakta från den tiden". Henry måste tillämpa
ett speciellt arbetssätt för att försöka fånga de skymtar av minnen han kan nå.
Minnena liknas vid "små ljusprickar - mouches volantes - " i ett "tungt, grått
töcken". Ljusprickarna "flammar opp för en sekund" och Henry skådar saker
"som inte alls finnas", ändå är det ljuset han måste fånga, och dessutom beskriva
det innan det försvinner igen. Henry måste "fånga dessa blixtljussituationer just
när de åter dykt opp inom mig och inte släppa dem, förrän de blivit fästa på
papperet och därigenom blivit materialiserade och - banaliserade". (246-247) Att
skriva är att banalisera, representationen förvränger och minnena förvanskas.
Ändå är det det bästa konstnären kan göra, att beskriva de förvridna monster som
kan beskrivas, eller beskriva dem innan de förvrängs. I en märkligt genomförd
metaforisk passage dubbelexponeras skrivandet, perceptionen, djupvattensfisket
och fotograferingskonsten. Författaren metar med kameran till hands.

Ty jag har alltid en känsla av att begå helgerån, när jag börjar pejla i mitt under¬
medvetna jag och därifrån dra dessa underliga djupvattensfiskar, som vi vanligen
kalla för hallucinationer, drömmar o.s.v. Och när ett sådant vidunder efter långt
och ibland hopplöst väntande nappat på kroken, just då måste hjärnan arbeta
precisare än någonsin för att taga en ögonblicksbild av djuret, framkalla och
fixera den. Ty såsom djupvattensfiskarna, såsnart de blivit dragna ur sitt element
förvandla sig till formlösa, dödagallertklumpar, emedan det inre lufttrycket ovanom
havsytan spränger dem, så rinna även dedär föreställningarna sönder, så snart de
kommit opp i dagsljuset.

Det är en tålamodsprövande sport att fånga fisk på metspö. Och jag har ofta
fått vänta i timtal, stirrande på mitt medvetandes nu och då av en skälvning
genomilade yta, utan att flötet gjort andra rörelser än rent tillfälliga, vänt sig för
vinden, eller gungat till för en vågrörelse, som kommit obekant varifrån. Man
sitter där och ser skuggor och ilningar glida över vattnet, ibland tycker man
t.o.m. att flötet ryckt till och väntar andlöst på att se det dyka ner och försvinna.
Men det är vanligen endast en synvilla, eller har någon obetydlig småtanke börjat
gnaga på associationen, som man kastat ut, och när man sedan drar opp reven, är
masken borta och krokens hårda glans har förjagat de skygga djupvattensfiskarna.
Det finns ingenting mera irriterande än dedär småtankarna, de komma ibland i täta
svärmar och vattnet blänker av deras spensliga, sprattlande stjärtslag. Man får då
gå vidare längs stranden, för att på något annat ställe kasta ut reven och åter
nästan stirra sig blind på flötets gungningar. Man upplever då ofta samma miss¬
räkning som tidigare: småfiskarna, som gnaga av masken och sedan kommer opp
till ytan för att sola sig och jaga dammkornen, som lagt sig över den. Man sätter
på den allra fetaste, lösaste associationen, den ringlar åt alla håll och försvinner
protesterande i djupet. Skuggor och ilningar glida över vattnet. Man har redan
blivit trött vid allt väntande, man har rentav blivit en smula sömnig och man
börjar dåsa, med småtankarnas solskenslek ännu speglande i ögonen. Man glöm-
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mer bort flötet, som av vinddraget drivits något åt sidan, nervspänningen löser
sig efterhand och andhämtningen blir regelbunden och lugn. Då glider någon ny
synförnimmelse med ens över näthinnan, skuggan efter en vattenring, som slår
mot stranden och får en att yrvaket rycka till. Man ser oförstående omkring sig,
upptäcker med ens, att flötet inte mera är synligt, och hör i stället allt flere vatten¬
ringar mjukt plaska mot stranden. Man rycker till sig metspöet, det böjer sig som
en båge, reven är spänd som en fiolsträng och nu — nu kommer det opp, vidund¬
ret, skimrande i alla regnbågens färger, medan det i en vid båge flyger över ens
huvud och slår ner på strandhällarna bakom.

Men hjärnan, ifall den är en skicklig fotograf och redan några gånger varit med
vid dylika upptagningar, vevar under tiden förtvivlat på, för att fånga trollfiskens
färd genom luften. Ty den vet att det vidunderliga jättegapet med den minimala
stjärten, eller en annan gång den underbara färgprakten, som får en att rysa till av

salighet, emedan just den öppnar porten till drömmens himmelrike, kommer att
förvandlas till en skälvande gallertmassa, så snart den slagit ner på marken; en
massa, som kanske ännu kan äga något intresse för specialister i djupvattens-
fiskarnas anatomi, men som lika litet har att göra med den härliga varelse, som

några ögonblick svävade över vårt huvud, som en drömtydningsbok har med våra
syner att göra.

Bland de sällsamma varelser, som jag sålunda drar opp ur mitt undermedvetandes
djupaste lager, finns det en, som jag redan ofta känt nappa på kroken, men som
alltid lossnat ifrån den, just när jag redan trott mig kunna bärga den dyrbara fång¬
sten i land. Och fastän jag inte äger en enda fixerad bild av den och inte heller vet
om jag någonsin kommer att äga en dylik, vet jag att det är just det svartfjälliga
vidundret som kretsat ikring mig under de där nätterna och nattlika dagarna efter
det att Amy gått ifrån mig och stängt bakom sig kontorsdörren. Jag kan inte be¬
skriva detdär vidundret, inte heller föreställa mig det, men jag vet, att det hade ett
gap späckat med sneda, piggliknande tänder och en stark, oregelbundet formad
stjärt, medels vilken den sam ikring i mörkret, och vilken ibland t.o.m. snuddade
vid mig. Och det var vanligen då dendär plågsamma och liksom stickande före¬
ställningen kom opp hos mig. (247-250)115

Är vidundret svartsjukan, ångesten, ensamheten, maran? Något entydigt svar kan
inte ges, vidundret är allt detta och inget av det. Kapitlet fortsätter med en be¬
skrivning av hur det svarta (onda?) vidundret viker undan för först ett, sen flera
strålande, ljusa, färgsprakande väsen. Ett väsen är Amy, men ändå inte - dröm¬
mens logik präglar slutet av scenen, till vilken jag återkommer. Tills vidare kan
endast noteras att inte heller Amy kan skildras entydigt, men att hon i dessa
drömmar är ljus och strålande - ett tecken på oskuld?

'Undermedvetandets' vidunder nappar på lösa, feta, associationer, kan iakt¬
tagas om man är snabb, och dessutom beskrivas i all hast. Dock kommer den
bild vi kan göra av det som kommer ur djupet inte att vara i närheten av det
representerade. Ännu en gång måste varje representation misslyckas - eller kan-

115 "gallertklumpar", "gallertmassa" = gelé-. Ändring i manuskriptet av "SG" (Sven Grönvall), så
också i 1932, s 163, 165; och i 1966, s 247, 249. Se också SAOB, band X, G56, "GALLERI,
subst.2". - I kapitlet om djupvattensfiskama ligger den parlandska texten som närmast den
proustska, med bisatser, inskott, bestämningar. Se vidare diskussionen om Sönder och Prousts
roman, nedan s 264-266, 274-276.
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ske kan beskrivningen ändå vara tillräcklig; den kan inte fånga det obeskrivbara,
men väl ge associationer som leder mot det obeskrivbara.116

*

De av Vincent i Les Faux-Monnayeurs beskrivna djupvattensdjuren skiljer sig
från de av Henry beskrivna fiskarna i det att de inte förstörs när de kommer upp
till ytan. Vincents berättelse är en vetenskapsmans, och fenomenets inneboende
metaforiska möjligheter utnyttjas inte förrän greve Robert Passavant, författare
och romanens skurk, gör historien till sin. Om Passavants 'originella' idéer
berättar Vincents bror Olivier i ett brev:

Je le pousse tant que je peux å écrire certaines théories tout å fait neuves qu'il m'a
exposées sur les animaux marins des bas-fonds et ce qu'il appelle les "lumiéres
personnelles", qui leur permet de se passer de la lumiére du soleil, qu'il assimile å
celle de la gråce et å la "révélation".117

Henrys djupvattensfiskar är, om vi skall fortsätta jämförelsen, snarare onådens
och fallets vidunder, som finns i hans inre, allt medan ljuset kommer från Amy,
en Amy han inte känner igen. Amy är Henrys 'personliga ljus', och utan henne
är allt mörker.118 Att Henry vet, men inte visste eller insåg detta, är hans - och
romanens - stora tragedi.

Men när jag sent omsider lyckats somna, kom en annan varelse till mig, för
vars strålande färgprakt det svarta vidundret inte kunde hålla stånd. Det försvann
och mina drömmar lystes opp av ett stilla, dämpat sken i vilket de mörka gestal¬
terna allt mer och mer gav vika för de ljusa. Och ur de ljusa varelsernas skugglek
trädde en fram till min säng, och jag visste att det var Amy, fastän hon hade ett
annat ansikte, och ett annat namn, och hela tiden bytte gestalt. Hon brukade
komma emot mig på vägen, ibland satt hon bara bredvid mig, och jag kom med
ens ihåg, att hon redan länge, länge suttit där, hela tiden lutande sig allt närmare
mig, och att jag endast behövde sträcka ut handen för att nå henne. Så glömde jag
bort henne igen, men skenet, som utgick ifrån henne värmde allt ännu i mitt
hjärta, och jag trädde in i en restaurang, där Amy dansade med någon främmande
herre, som, jag visste det, var min bror. Jag menar: det var kanske Amy, när jag nu

116 Jämför Parlands fragment "[Om diktens form. Tillägg]", där ett diktverk sägs kunna utgöra "en
hänsyftning, en riktning att uttrycka det som kallas dess innehåll". HPA, jämför H Parland 1970,
s 164. - Jämför också med Parlands hyllning av den ryska filmen och vari denna nått högst: "i åter¬
givandet av det fördolda och undanskymda, som inte kan uttryckas annorlunda än genom omskriv¬
ning." "Den sovjetryska filmen", Hbl 1 december 1929, även i H Parland 1970, s 99. - Kanske kan
vi här göra en jämförelse med Sesemann 1925b, jämför avsnittet "Springarens drag" i kapitel II.
117 Gide 1925, s 274. - "Han har ytterligt originella åsikter och idéer om allting. Jag övertalar
honom så mycket jag kan att skriva ner vissa fullkomligt nya teorier han har om djuphavsdjuren
och något som han kallar deras 'personliga ljus', som gör att de kan undvara solljuset. Han liknar
det vid nådens och uppenbarelsens ljus." Gide 1972, s 180.
118 Hur skall vi ställa oss till den möjliga genetiska kopplingen mellan Les Faux-Monnayeurs och
Sönder ifråga om dessa djupvattensdjur? Kan Parland (eller Henry?) ha mött djupvattensdjuren hos
Gide, och i likhet med Passavant diktat vidare utifrån Vincents berättelse?
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tvingar mig in tillbaka i dendär situationen, ser jag att hon hade Amys drag, men
jag kände inte igen henne och hon var mig fullkomligt likgiltig. (250)

Den iterativa beskrivningen ("hon brukade", "ibland") av kampen mellan svart¬
sjukans vidunder och den ljusa, oskuldsfulla Amy, gestaltar hur Henry återupp¬
lever och försöker tolka den tid då han kvällstid plågades av maran. Oavsett
orsaken till de svarta drömmarna är Amy omväxlande någon som lyser upp och
värmer Henrys hjärta, och någon som han glömmer bort och är likgiltig inför.
Kanske är det Amy som förlorad partner som väcker maran, och i den funktionen
är individen Amy utbytbar, likgiltig. Samtidigt gestaltas hur Amy alltså är lys¬
ande, och värmer Henrys hjärta. Vilken drömgestalt är den starkare? Och vilka
ledtrådar ger drömmens dans med en "främmande herre, som, jag visste det, var
min bror"? Också rivalen är - liksom Amy - välkänd och obekant.
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"Motto: denna bok är kanske ett plagiat
av Marcel Proust"

För sin oavslutade roman "Sönder" hämtade han impulsen hos
den fotografiska framkallningens likhet med minnesprocesser
- en proustsk idé lagd i fixerbad. (Clas Zilliacus)119

La Photographie ne remémore pas le passé (rien de proustien
dans une photo). L'effet qu'elle produit sur moi n'est pas de
restituer ce qui est aboli (par le temps, la distance), mais d'at¬
tester que cela que je vois, a bien été. Or, c'est lå un effet pro-
prement scandaleux. (Roland Barthes)120

I Sönder hänvisas två gånger till Marcel Proust, i romanens motto: "denna bok är
kanske ett plagiat av Marcel Proust", och i romanens epilog, där Henry kritiseras
för att ha "ställvis imiterat Marcel Proust". Ovan diskuterades hur detta kunde ses

som möjliga svar på de kommentarer manuskriptets första läsare i Helsingfors,
Gunnar Björling, Rabbe och Heidi Enckell, givit Parland. Epilogens refererade
kritik kommer från romanfigurerna själva, i ramberättelsens 'verklighet' - kom¬
mentarerna fiktionaliseras. Mottot befinner sig däremot på en annan nivå, det blir
en läsanvisning som kan styra den uppmärksamme läsaren genom romanen. Med
mottot tycks Parland säga: 'Läs min roman med Proust i minnet' och 'jodå, visst
finns likheter, se här att jag vet det mycket väl'. Med detta förekommer han even¬
tuella kommentarer och riktar läsarens uppmärksamhet.

Vi vet också att Parland själv beskrev hur han inspirerades av A la recherche
du temps perdu, långt innan Björling och makarna Enckell läste manuskriptet i
Helsingfors. Framkallningen, minnesprocessen, skrivandet och Proust - allt hörde
samman. (För Parland torde kommentaren om Proust knappast ha kommit som
en överraskning.) Detta hindrar inte att mottot tycks ha kommit till först senare;
det finns inget motto i de första versionerna av inledningskapitlet.

I fortsättningen lämnar jag diskussionen om vad Parland kan ha lagt in i
mottot och söker textinterna förklaringar till detsamma, samt söker i min läsning
stöd i mottots utpekande av Prousts roman.121 Jag kommer att försöka visa att
det finns samband på flera nivåer mellan Prousts och Parlands romaner. Dessa
intertextuella inflätningar innebär att det finns ett konkret samband mellan dem.
Mottot pekar ut och är i sig självt tecknet på detta samband, hur mycket eller
litet av A la recherche du temps perdu Parland än läst. Sönder transformerar vissa
delar av A la recherches historia till 1920-talets Helsingfors (parodi), historierna

119 Zilliacus 1986, s 86.
120 Barthes 1980, s 129. - "Fotografiet väcker inte det förflutna till liv igen (det finns inget prousti-
anskt i ett foto). Den effekt det har på mig är inte att det återuppväcker det som redan är borta (i
rummet eller tiden), utan att det bekräftar att det som jag ser verkligen har funnits. Men den
effekten är i egentlig mening chockerande." Barthes 1986, s 119.
121 Jämför en tidigare version i Stam 1994a respektive 1996. - Andra artiklar om Parland och
Proust: E Stenmark 1968, Petherick 1976, Åsbacka 1996.
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om Swann och Odette, Marcel och Albertine bildar mönster för berättelsen om

Henry och Amy. Hur detta påverkar läsningen av Parlands text återkommer jag
till nedan. Sönder imiterar också delvis den proustska textens stil, resonemang
och strukturer (pastisch).122 Man kan säga att Parland i Sönder inleder en dialog
med och leker med Prousts roman. Likheten med Prousts roman bejakas, men
Parlands text framstår inte som "plagiat", utan snarare alltså som parodi, pastisch
och ett svar på Prousts text genom förskjutningar, förvridningar och (parodiska)
nedtagningar vad gäller personporträtt, miljö, kulturella koder, etc. Med Genettes
distinktioner i Palimpsestes är Sönder både en allvarlig och en ludisk parodi på
Prousts roman, en parodi med pastischerande drag.123 Jag kommer alltså att visa
på en genomgående frändskap mellan romanerna, men också på hur Parlands
roman konsekvent förändrar, förvrider eller uppochnedvänder det proustska per¬
spektivet. Sönder kan ses som ett proustskt mikrokosmos, men ett mikro¬
kosmos i skrattspegel. I Sönder flätas också berättande, ekonomi och sexualitet
samman med resonemang färgade av ostranenie. När det gäller dessa drag är texten
övermättad, och det som här presenteras är ett strategiskt urval iakttagelser.

De ryska formalisterna Viktor Sklovskij, Boris Éjchenbaum och framför allt
Jurij Tynjanov arbetade med begreppet parodi och framhöll dess roll som kata¬
lysator i litterär evolution. Tynjanovs resonemang går ut på att den parodierade
litteraturens grepp mekaniseras i ett dialektiskt spel. Ett (automatiserat) grepp
eller en teknik i en text blir material för den parodierande texten och ställs i en

ny, överraskande och främmandegörande belysning genom att användas i en ny
kontext.124 För att detta skall kunna ske måste dock läsaren känna till parodins
källtext eller modell. Om så inte är fallet överlever eventuellt endast det parodi¬
erande verkets komiska sida:

One wonders how many works intended as parodies have never been recognized as
such. Whenever the parodistic intent fails to register, the meaning of the literary

122 Med Genettes terminologi i Palimpsestes: Sönder är en hypotext till hypertexten A la recherche
du temps perdu. Detta är ett exempel på intertextualitet ("en formell närvaro av en text i en
annan") och paratextualitet (mottot pekar ut hypertexten - om än tvetydigt: "Proust" konnoterar A
la recherche du temps perdu). Se Genette 1982, s 7-40; delvis på svenska, Genette 1990, s 19-36,
citatet ovan s 19. - Om intertextualitet och texten som väv, se t ex Barthes 1981, "Theory of the
Text" [1973], Untying the Text. A Post-Structuralist Reader, Edited and introduced by Robert
Young, Boston, London and Henley 1981, s 31-47; Barthes 1970, passim. Se också Kjell Espmark,
Dialoger, Stockholm 1985, s 19-38.
123 Genette 1982, s 33-40 (1990, s 31-36). Genettes kategorier förändras genom texten. Här
anknyter jag till förklaringen av den allvarliga och den ludiska (lekande) parodin som icke satirisk
(mot hypertexten). Satiren i Sönder är inte vänd mot Proust roman, utan mot Helsingfors.
124 Tynjanov 1975, "Dostoevsky and Gogol" [andra delen av Dostoevskij' i Gogol. K teorii parodii,
Petrograd 1921], Erlich (red) 1975, s 102-116; Sklovskij 1991, s 147-170 (kapitlet "The Novel as
Parody: Sterne's Tristram Shandy" [1921]); Erlich 1980, s 92-93, 248-249, 258-259; Hansen-Löve
1978, s 197-204, 386-387; Steiner 1984, s 61, 118-120. Steiner om skillnaden mellan stilisering och
parodi hos Tynjanov: "In a stylization the plane of the work is congruent with the background; in a
parody there is an incongruity between the two planes. [—] It is this incongruity of the new and the
old, the parodying and the parodied, that shakes our perception and renders the literary form
defamiliarized." (119)
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work changes as does ineluctably the import of any literary work viewed outside
its original context. [—] Percieved apart from the model it subverts and has been
forgotten, it loses, inevitably, its parodistic effect. This is closely bound with the
question of parody as a comic genre. The comic often accompanies parody, but the
former is not coextensive with the latter. Thus the parodistic tenor of the work
may fade away while its comic thrust endures. (Tynjanov 1975, s 116.)

Om vi något vidgar Tynjanovs begreppsapparat och låter skilda förhållningssätt -
parodi, pastisch, allusion, adaptation, mottext, svar, kontraimitation, etc - till en

anlitad, använd eller utnyttjad text (stil, genre, etc) rymmas inom hans resone¬

mang kan vi anknyta till fallet Parland och Proust. Parland använder Prousts
roman - historien, stilen, diskussionerna - som material (tillsammans med andra
historier, tekniker, biografiska fakta etc) för romanprojektet. Här kan vi också
bortse från Parlands intentioner och läsning, då Proust pekats ut av romantexten.
Utpekandet bör tas på allvar, oavsett författarens intentioner. Tynjanov visar med
exemplet Dostojevskij och dennes förhållande till Gogols texter också att parodin
kan vara ett steg i en frigörelseprocess - från beroende (plagiat) till parodi.125
Med vidgat parodibegrepp blir det ännu tydligare att det här inte nödvändigtvis är
fråga om en negativ process riktad mot modellen, utan att användandet av eller
dialogen med en text är ett tecken på att texten och dess grepp berör. Genom
mottots term "plagiat" och epilogens kommentar signaleras imitation, trans¬
formation, lek, parodi, etc; men också ett allvar och en självständighet gentemot
förebilden.

Den fortsatta läsningen kommer i skenet från Proust att inriktas på strukturer,
tekniker, underströmmar, detaljer; samtidigt som Proust-spåret inte är det enda
som följs. Sönders motto kan med detta synsätt fungera som en nyckel till vad
som har ansetts som svårtolkade passager i romanen - strukturer, relationer,
figurer blir en hjälp, om vi lyfter fram hänvisningen till Proust. Jag läser Sönder
mot A la recherchedu temps perdu och A la recherche du temps perdu mot Sönder,
men syftet är inte i första hand att summera de proustska dragen i Sönder eller att
kartlägga påverkan, snarare att peka på vilka funktioner Prousts text fyller i
Parlands, vilka grepp, relationer,figurer,återkommande mönster Parland anknyter
till - bejakande och/ eller negerande. Läsningen fortgår, kopplingen till A la
recherche du temps perdu är inte dess huvudsak, endast en underström.

Inledningsvis ges några sammanfattande diskussioner som berör dels det paro¬
dierande, dels det pastischerande draget i Sönder. Men framför allt visar exemplen
hur Sönder anknyter till, men förändrar, det som tas upp från A la recherche du
temps perdu. Först kontrasteras Marcels diskussioner av bland annat la mémoire
involontaire mot resonemang och tekniker i Sönder, därefter utvecklas några
andra tidigare berörda fenomen i Sönder som pekar tillbaka mot Prousts roman.
Senare i läsningen drar jag nytta av hur Sönder transformerar delar av historien i
A la recherche du temps perdu.

125 Tynjanov 1975; Erlich 1980, s 258-59.
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Frivilliga och ofrivilliga minnen

Car la mémoire, au lieu d'un exemplaire en double toujours
présent å nos yeux, des divers faits de notre vie, est plutöt un
néant d'ou par instants une similitude actuelle nous permet de
tirer, ressuscités, des souvenirs mörts; mais encore il y a mille
petits faits qui ne sont pas tombés dans cette virtualité de la
mémoire, et qui resteront å jamais incontrölables pour nous.
(P III: 653.)126

Sönder är i likhet med A la recherche du temps perdu en roman om skrivandet av
en roman läsaren inte får läsa - i stället blir romanen en stand-in för den andra,
fiktiva romanen. Eller: Marcels roman är den roman Marcel börjar skriva i slutet
av romancykeln, och som läsaren börjar läsa när han kommit till slutet av
Prousts roman och börjar om. I det avseendet skiljer sig romanerna åt - Henrys
roman Sönder förblir fiktiv (i likhet med Édouards roman Les Faux-Monnayeurs).
Henrys roman innebär därigenom ett misslyckande, medan Marcels betecknar en
triumf. Berättarens namn är detsamma som bokens författares, möjligtvis kan
påstås att Parland i detta avseende är mer radikal än Proust, som ju dubblerar
endast förnamnet och genom detta håller ett större avstånd mellan sig och berät¬
taren.127 Henry Parland och Henry Parland är vid ett första ögonkast identiska.
Också i Sönder är berättarens minnesprocess förutsättningen för berättandet och
satt i centrum, berättelsen föds i - och som en kommentar till - den nya kontak¬
ten med minnen. Clas Zilliacus har formulerat det som att Sönder bygger på "en
proustsk idé lagd i fixerbad" (rättare: framkallningsbad),128 synbarligen en san¬

ning om romanens tillkomstprocess. Men "fotografiet väcker inte det förflutna
till liv", som Roland Barthes påpekat. Däremot är det ett vittnesbörd om det för¬
flutna; fotografen var där.129 Och såsom ett överraskande vittnesbörd hjälper fotot
Henry att berätta. Den avgörande skillnaden härvidlag mellan romanerna är att i
Sönder är skrivprocessen tematiserad och minnesprocessen framtvingad.130 Det

126 "Minnet är nämligen inte en kopia, ständigt närvarande i vårt medvetande, av händelserna i
vårt liv - det är fastmer ett tomrum varur man ibland tack vare en analog situation lyckas framdraga
döda hågkomster som vaknat till liv. Men dessutom finns det tusentals små händelser som inte
hamnat i denna minnesreserv och som man aldrig kan kontrollera." B V: 154.
127 Benämningen av berättaren Marcel är tvetydig, se t ex Tore Renbergs essä 1995 om undvikan¬
det av namnet. Jämför ovan, avsnittet "Namnet: Henry Parland".
128 Zilliacus 1986, s 86. Här ville jag först kommentera att romanen, dvs minnena, föds från bilder i
framkallningsbad, inte fixerbad. Men kanske är fixerbad den riktigt träffande karakteristiken;
Henry försöker ju att med hjälp av romanen fixera de bilder han framkallar. Berättandet, skriften
blir fixeringen.
129 Barthes 1986, s 119. - "La Photographie ne remémore pas le passé [...]." Barthes 1980, s 129.
130 Har dessa två drag med den tvingande skrivsituationen, dvs romanpristävlan, att göra? (Jämför
Petherick 1976, s 51.) Jag har en hypotes om att litterära pristävlingar (och beställningsarbeten
överhuvud) inbjuder till litteratur med metafiktiva drag. I de tidiga utkasten till romanen antyds
också romanpristävlan: "Jag har ett helt år på mig att skriva denna roman. Jag har räknat ut, ca 2
sidor dagligen." (Företal 1.) Senare har pristävlan kommit mer i bakgrunden, samtidigt som
romanen som pågående projekt fortfarande är i centrum. - Jämför romanpristävlans svenska av¬
delnings vinnare, Jarl Hemmer, En man och hans samvete. (Gehenna och ljusstrålarna), Stockholm
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ofrivilliga - men lustfyllda - minne som madeleinekakan och teet väcker hos
Marcel beskrivs som en förvånande sensation.

Il en est ainsi de notre passé. C'est peine perdue que nous cherchions å l'évo-
quer, tous les efforts de notre intelligence sont inutiles. II est caché hors de son
domaine et de sa portée, en quelque objet matériel (en la sensation que nous donne-
rait cet objet matériel), que nous ne soup?onnons pas. Cet objet, il dépend du
hasard que nous le rencontrions avant de mourir, ou que nous ne le rencontrions
pas. (P I: 44.)131

Det går inte att frambesvärja minnet, menar Marcel, vi stöter på det av en slump,
i bästa fall, och genom ett föremål eller en sinnlig erfarenhet som vi aldrig hade
anat skulle kunna hjälpa oss att minnas. När Marcel lyckats placera smaken av
den i teet uppblötta kakan, dyker tan te Léonies hus "upp likt en teaterkuliss"
(B I: 56).

Et des que j'eus reconnu le goüt du morceau de madeleine trempé dans le tilleul
que me donnait ma tante (quoique je ne süsse pas encore et dusse remettre å bien
plus tard de découvrir pourquoi ce souvenir me rendait si heureux), aussitöt la vielle
maison grise sur la rue, oü était sa chambre, vint comme un décor de théåtre
s'appliquer au petit pavilion, donnant sur le jardin, qu'on avait construit pour mes
parents sur ses derriéres (ce pan tronqué que seul j'avais revu jusque-lå); et avec la
maison, la ville, depuis le matin jusqu'au soir et par tous les temps, la Place oü on
m'envoyait avant déjeuner, les rues oü j'allais faire des courses, les chemins qu'on
prenait si le temps était beau. (P I: 47.)132

Det proustska minnet är en plötslig gåva från ett åsidosatt ting. I Sönder fram¬
besvärjer Henry minnena, med början i framkallningen av Amys foto, som (kan¬
ske genom det märke som bilden får i pannan) får honom att minnas och berätta
(inledningsvis för Amy). Det andra fotot av Amy, från tiden före deras bekant¬
skap, leder till förnyat berättande. Vidare kan Henry erinra sig rivalens grå hatt,
och detta plågsamma minne hjälper honom att se, höra och berätta - det kanske

1931, eller Mimmi Palm [pseudonym för Stina Aronson], Feberboken (stoffet till en roman), Stock¬
holm 1931, (kanske skriven med samma romanpristävlan i åtanke). - Jag hoppas kunna utveckla
dessa tankar i ett annat sammanhang.
131 "På samma sätt förhåller det sig med vårt förflutna. Det tjänar ingenting till att vi söker påminna
oss det - alla tankemödor är förgäves. Det ligger gömt utanför tankens område och utanför dess
inflytande, i ett materiellt föremål (det vill säga i den förnimmelse detta föremål skulle framkalla
hos oss) - men i vilket föremål, det anar vi inte. Det beror på slumpen om vi stöter på det eller inte,
innan döden når oss." B I: 53.
132 "Knappt hade jag känt igen smaken på den i lindblomsté doppade madeleinekakan som tante
Léonie brukade ge mig (fastän jag ännu inte kunde fatta utan fick uppskjuta till ett långt senare
tillfälle förklaringen på varför detta minne fyllde mig med en sådan lycka), förrän det gamla grå
huset åt gatan, där hennes rum var beläget, dök upp likt en teaterkuliss framför den lilla flygel¬
byggnad åt trädgårdssidan som uppförts bakom det för mina föräldrars räkning. Denna flygelbygg¬
nad var det isolerade avsnitt jag dittills sett i minnet. Med huset kom staden, från morgon till kväll
och i alla väder, torget dit jag skickades före lunchen, gatorna där jag sprang ärenden, vägarna där
vi promenerade om vädret var vackert." (B I: 56-57)
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tydligaste exemplet på kontrasten mellan ofrivilligt minne i A la recherche du
temps perdu och frambesvärjt minne i Sönder:133

Och om jag nu, utan att bry mig om den ångestkänsla som alltid griper mig i
nacken när jag kommit så långt, dröjer en stund vid detta minne och låter det fylla
ut hela min föreställningskrets, skjuts någotslags luckor i mitt medvetande plöts¬
ligt åt sidan, och jag träder obehindrat in bland denna sommars händelser. Jag
behöver då endast luta mig ned och lyfta den ena eller andra situationen opp från
marken, för att känna, huru den sprattlar mellan fingrarna på mig och sedan
motsträvigt, men lydigt lägger sig på bladen i denna bok. (243-244)

Även om förfarandet är smärtfyllt, är det möjligt att påverka processen. Ovan dis¬
kuterades också hur Henry senare problematiserar denna minnesprocess. Henry
metade med feta associationer efter de verkligt svårgripbara och svårtolkade djup-
vattensfiskarna. Här blev också beskrivandet ifrågasatt - föll inte minnena
samman när de skulle reproduceras?

Medan Proust arbetar med skilda sinnliga sensationer (teet, kakan, Vinteuils
"lilla fras", klocktornen, lukten av en pissoar, hagtornshäcken, att snöra av sig
skorna, etc)134 koncentrerar sig Parland på synintryck, en naturlig följd av att
bruka framkallningsarbetet som metafor för minnesprocessen, kanske också en

följd av att resonemangen kring ostranenie - automatisering är optiskt orienterade
(speglar, kameraobjektiv, foton, hatten, 'fiskarna'). Henry minns för att kunna
skriva, för att berätta - kanske också för att kunna förstå. Marcel berättar tack
vare de gestaltade lyckoupplevelserna utanför tiden.135

Henry i Parlands roman beskriver alltså fotograferande, framkallning och foto¬
grafier som något positivt, och ett sätt att nå minnen. Framkallningsprocessen
dubbelexponeras med minnesprocessen, helt i linje med Parlands teknik- och
modernitetsentusiasm. Detta till skillnad från Marcel i Prousts roman, som be¬
skriver fotografier som icke mäktiga att hjälpa minnet.136 Marcel nedvärderar
fotografier genomgående i A la recherche du temps perdu. Susan Sontag dis¬
kuterar detta i On Photography:

133 Jämför E Stenmark 1968, s 441-442 respektive Petherick 1976, s 50, vilka framhåller likheten
mellan Sönder och A la recherche du temps perdu.
134 För en lista på upplevelser - moments bienhereux, uppenbarelser - av ofrivillig art, se exempel¬
vis Beckett, 1964, s 24-32. (Vinteuils fras saknas hos Beckett, då denne utgår från Marcels upp¬
levelser, men se t ex P I: 339-345 / B I: 400-403.) Se vidare Shattuck 1963, passim, särskilt s 70-
74, där en "Table of moments bienheureux (privilegies) or fetisches" presenteras; samt Peter
Cornell, "Proust och sinnenas pentagon" [1989], Hjorth & Svensson (red) 1996, s 135-141. Shat¬
tuck framhåller att Proust ändå har "optiken som romanens grundläggande fysikaliska modell;
Proust hänvisar ju gång på gång till optiska instrument som kikaren, laterna magican, kalejdoskopet
och kameran. Romanen tycks domineras av seendet och inte minst de synintryck som måleriet
väcker [...]." (Citat från Cornell, s 140.)
135 Jämför dock Shattucks argumentering för att Marcel först när han når recognition har nått fram
till punkten där han kan börja skriva; "The ultimate moment of the book is not a moment bien¬
heureux but a recognition." Shattuck 1963, s 31-39 (citat från 37).
136 Erik Ekelund uppmärksammade och kritiserade i sin recension av Återsken denna skillnad
mellan Proust och Parland. Ekelund 1932, s 262-264. Se ovan, s 42.
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In his effort photographs were of no help. Whenever Proust mentions photo¬
graphs, he does so disparagingly: as a synonym for a shallow, too exclusively
visual, merely volontary relation to the past, whose yield is insignificant com¬
pared with the deep discoveries to be made by responding to cues given by all the
senses - the technique he called "involuntary memory." One can't imagine the
Overture to Swann's Way ending with the narrator's coming across a snapshot of
the parish church at Combray and the savoring of that visual crumb, instead of the
taste of the humble madeleine dipped in tea, making an entire part of his past
spring into view. But this is not because a photograph cannot evoke memories (it
can, depending on the viewer rather than the photograph) but because Proust
makes clear about his own demands upon imaginative recall, that it be not just
extensive and accurate but give the texture and essence of things. And considering
photographs only so far he could use them, as an instrument of memory, Proust
somewhat misconstrues what photographs are: not so much an instrument of
memory as an invention of it or a replacement.137

Sontag förklarar varför Marcel (hon likställer Marcels utläggningar med Prousts)
inte anser att fotografier kan vara till hjälp i minnesarbetet: foton saknar kvali¬
teten att kunna ge 'texturen och essensen' hos det de visar upp, foton är teknik
och leder endast till frivilliga minnen. Notera samtidigt det stora antalet beskriv¬
ningar av fotografier, fotografiska liknelser eller metaforer i Prousts roman138 -

här ett för Sönder särskilt intressant exempel:

On ne fait guére attention å cette phrase si on est avec des amis; on est gai toute la
soirée, on ne s'occupe pas d'une certaine image; pendant ce temps-lå eile baigne
dans le mélange nécessaire; en rentrant on trouve le cliché, qui est développé et
parfaitement net. (P III: 193.)139

Men - medan Proust producerar fotografiska metaforer, realiserar Parland dem.140

*

137 Susan Sontag, On Photography [1977], New York 1978, s 164-165. - Se exempelvis P II: 194-
195/B II: 458-459.
138 Proust och modern teknik behandlas av Sara Danius i kapitlet "The Education of the Senses:
Proust and Kinaesthetics" i en pågående avhandling, Optics of Modernism: The Relations of Tech¬
nology and Modernism Aesthetics. Danius ger fler exempel på beskrivningar av (eller metaforer
som bygger på) fotografi- och filmteknik. - Petherick 1976, s 49, ger ytterligare några exempel på
fotografimetaforik i A la recherche du temps perdu. Se vidare Shattuck 1963, passim. - Ytterligare
ett exempel: "Notre mémoire ressemble å ces magasins qui, å leurs devantures, exposent d'une
certaine personne, une fois une Photographie, une fois une autre." P II: 244. ["Minnet liknar en
affär som i sitt skyltfönster ställer ut än ett, än ett annat fotografi av samma person." B II: 514.]
139 "Är man i vänners sällskap fäster man sig knappt vid dessa ord, man är glad hela kvällen och
glömmer bilden av en viss person, men under tiden ligger den i framkallningsbad, och när man
kommer hem finner man negativet, framkallat och alldeles tydligt." (B IV: 226.)
140 Se Petherick 1976, s 49: "Now where Proust employs metaphor, Parland's narrator very literally
develops old negatives [...]."
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Här skulle en invändning kunna skjutas in: hur kan det överhuvudtaget vara
möjligt att kombinera en tematisering av den ryska formalismens ostranenie med
de proustska resonemangen kring minnet (en kombination av en till positivism
gränsande rationalism med en sinnlig antirationalism)? Det går alldeles utmärkt -
inte minst Sönder är ett tecken på detta. Framför allt måste framhållas att redan i
A la recherche du temps perdu tematiseras resonemang påminnande om formal¬
isternas ostranenie. Här är tre exempel från Le Cöté de Guermantes.,41 En föränd¬
ring bryter vårt vaneseende och framkallar en poetisk reaktion:

Il en est du sommeil comme de la perception du monde extérieur. Il suffit d'une
modification de nos habitudes pour le rendre poétique, il suffit qu'en nous dés-
habillant nous nous soyons endormi sans le vouloir sur notre lit, pour que les
dimensions du sommeil soient changées et sa beauté sentie. (P II: 384.)142

De överraskande grälla tapeterna i det nya toalettrummet chockar men leder till
förnyad kontakt med omvärlden - och med tapeterna själva.

Mon cabinet de toilette était tendu d'un papier d'un rouge violent que parsemaient
des fleurs noires et blanches, auxquelles il semble que j'aurais dü avoir quelque
peine å m'habituer. Mais elles ne firent que me paraitre nouvelies, que me forcer å
entrer non en conflit mais en contact avec elles, que modifier la gaieté et les
chants de mon lever, elles ne firent que me mettre de force au coeeur d'une sorte
coquelicot pour regarder le monde, que je voyais tout autre qu'a Paris, de ce gai
paravent qu'était cette maison nouvelle, autrement orientée que celle de mes
parents et oü affluait un air pur. (P II: 388.)143

Följande citat behandlar konstens och litteraturens utveckling, och uttrycker en
estetik besläktad med Sklovskijs: konstens utveckling sker i språng, nyheten är

141 Exemplen skulle kunna mångfaldigas: "Si on cherche å préciser ce que les amateurs désignent
dans ce cas par cette épithéte ['d'admirables' photographies de paysages et de villes], on verra
qu'elle s'applique d'ordinaire å quelque image singuliére d'une chose connue, image différente de
Celles que nous avons l'habitude de voir, singuliére et pourtant vraie et qui å cause de cela est pour
nous doublement saisissante parce qu'elle nous étonne, nous fait sortir de nos habitudes, et tout å la
fois nous fait rentrer en nous-meme en nous rappelant une impression." P II: 194. ["Söker man
fastställa vad konstälskarna i föreliggande fall menar med detta epitet ['beundransvärda' foto¬
grafier av landskap och städer], upptäcker man att det i regel åsyftar en säregen bild av ett väl¬
bekant föremål, en bild annorlunda än dem man är van att se; egendomlig och ändå sann och
därför dubbelt gripande emedan den fyller en med häpnad, bryter en ut ur ens vanor och samtidigt
driver en in i en själv genom att påminna om ett intryck man haft." B II: 458.]
142 "Det är med sömnen som med förnimmelser av yttervärlden: det behövs bara en förändring i
våra vanor för att den skall bli poetisk, det behövs bara att man ofrivilligt somnar på sin säng
medan man håller på att klä av sig, för att drömmens dimensioner skall förändras och dess skönhet
kunna upplevas." B: III: 90-91.
143 "Mitt toilettrum var tapetserat med flammande röda tapeter beströdda med svarta och vita
blommor som man kan tycka att jag borde haft en smula svårt att vänja mig vid. Men jag såg dem
bara som något nytt; de drev mig inte i konflikt utan i kontakt med dem; de påverkade min glädje
och mitt glada gnolande om morgnarna endast såtillvida som de tvingade mig att på något sätt från
hjärtat av en vallmo betrakta omvärlden, som tedde sig helt annorlunda än i Paris, sedd från den
glada kuliss som utgjordes av detta nya hus, beläget åt ett helt annat håll än det där mina föräldrar
bodde, och genomströmmad av ren luft." B III: 95.
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det viktiga - den nya konsten (modernismen, futurismen, etc) legitimeras som
samtidens konstform - även om det nya kan kräva att viss tid förflyter innan dess
värde förstås.

Les gens de gout nous disent aujourd'hui que Renoir est un grand peintre du
XVIIIe siécle. Mais en disant cela ils oublient le Temps et qu'il en a fallu beaucoup,
méme en plein XIXe, pour que Renoir föt salué grand artiste. Pour réussir å étre
ainsi reconnus, le peintre original, 1'artiste original procédent å la fagon des
oculistes. Le traitement par leur peinture, par leur prose, n'est pas toujours agré-
able. Quand il est terminé, le praticien nous dit: "Maintenant regardez." Et voici
que le monde (qui n'a pas été créé une fois, mais aussi sou vent une artiste original
est survenu) nous apparait entiérement différent de l'ancien, mais parfaitement
clair. [—] Tel est l'univers nouveau et périssable qui vient d'etre créé. Il durera
jusqu'a la prochaine catastrophe géologique que déchaineront un nouveau peintre
ou un nouvel écrivain originaux. (P II: 623.)144

Minnesfunktionerna är beroende av att bryta igenom den vanemässiga percep-
tionen. "Minnets lagar är underkastade vanans mer allmänna lagar", kommenterar
Samuel Beckett i Proust (1931). Det tjänar inget till att försöka minnas: "Strängt
taget kan vi bara minnas det som registrerats av vår absoluta ouppmärksamhet
och lagrats i vårt väsens djupaste och mest oåtkomliga valv, dit vanan inte har
någon nyckel." Detta oåtkomliga valv nås alltså av de sinnesintryck som Proust
(till skillnad från det viljestyrda la memoire volontaire eller la mémoire d'intelli¬
gence) kallar la mémoire involontaire. Beckett: "när objektet uppfattas som parti-
kulärt och unikt och inte bara som en medlem av en familj, när det uppträder
frigjort från varje generalisering och berövad orsakens förnuft, isolerat och oför¬
klarligt i obekantskapens ljus, då och endast då kan det bli en källa till förtroll¬
ning."145

Prousts resonemang kring la mémoire volontaire respektive la mémoire in¬
volontaire har rötter i skrifter av John Ruskin och möjligen Henri Bergson.
Motsatspar är förnuft/perception, vana/ny sinneserfarenhet, målinriktat sökande/
ointresserad perception. Å ena sidan intellekt, kunskap, vetande, vana; å andra

144 "Folk med god smak säger idag att Renoir är en stor sjuttonhundratalsmålare. Men när de säger
detta glömmer de att det finns något som heter tid, och att det behövdes ganska lång tid, ända in på
adertonhundratalet, för att Renoir skulle hälsas som en stor konstnär. För att nå ett sådant erkän¬
nande använder den originelle konstnären samma metod som en ögonläkare. Behandlingen med
hans måleri eller hans prosa är inte alltid trevlig. När den är slutförd säger läkaren: Se er nu om¬
kring. Och plötsligt står världen (som inte skapats en enda gång, men lika ofta som en originell
konstnär har uppstått) framför en, helt olik den värld man varit van vid, men fullkomligt klar. [—]
Ett nytt och förgängligt universum har skapats. Det kommer att bestå till nästa geologiska katastrof,
utlöst av en ny originell målare eller författare." B III: 366-367.
145 Beckett 1964, passim, citat från 12, 21, 15. - Jämför Walter Benjamin, "Om några motiv hos
Baudelaire" [1939], Bild och dialektik. Essayer i urval och översättning av Carl-Henning
Wijkmark, Stockholm/Skåne 1991, s 113-157, särskilt 115-117. - Se också Mona Vincent, "Marcel
Proust och lyssnandets hermeneutik", Hjorth & Svensson (red) 1996, s 19-29, om kritikern Proust (i
Contre Sainte-Beuve suivi de Nouveaux Melanges, Préface de Bernard de Fallois, Paris 1954) och
hur hans estetik förverkligas i A la recherche du temps perdu. - Se exempel i A la recherche: P IV:
443-495,605-625 / B VII: 200-255, 379-400.
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sidan sinnesintryck, subjektivitet, upplevelse.146 Jag påstår inte att Proust skulle
vara inspirerad av rysk formalism. Snarare är det så att den tänkta motsättning
som ovan skisserades inte är av avgörande betydelse för diskussionen kring vana
och minne. Proust och formalisterna (liksom några av de finlandssvenska
modernisterna)147 influeras av tankegångar i en tidsbunden filosofi som uppen¬
barligen till dels är gemensam. Medan formalisterna hämtade exempel från Tol-
stoj, Gogol, futurister, etc, kom inspirationen delvis från Bergson. Aage A
Hansen-Löve menar i Der Russische Formalismus att Bergsons inflytande 'om¬
fattar alla väsentliga metodiska grundpelare' i den tidiga formalismen (inte minst
vad gäller Sklovskij och resonemangen om osYranemWautomatisering),148 medan
James M Curtis i artikeln "Bergson and Russian Formalism" skisserar ett 'berg-
sonskt paradigm' utifrån hänvisningar, citat, parafraser och resonemang. Även
om de explicita hänvisningarna till Bergson är få, visar Curtis att

the formalists [Sklovskij, Jakubinskij, Éjchenbaum, Tynjanov, Jakobson] clear¬
ly associated the three corresponding binary pairs - seeing and recognition,
continuity and noncontinuity, deautomatization and automatization - with Berg-
son. [—] The formalists, especially Jakobson and Shklovsky, [...] acted as media¬
tors of the Bergsonian paradigm.149

Med ovan refererade exempel från Prousts roman vill jag endast uppmärksamma
denna (till synes märkliga) överensstämmelse, och att Sönder genom att använda

146 Beckett 1964, s 58, beskriver hur "det romantiska draget hos Proust [...] tar sig uttryck i att han
låter känslan ersätta intelligensen, att han sätter den partikulära, känsloladdade uppenbarelsen över
alla intellektets subtila korsreferenser och att han i sin skepsis mot orsaksförklaringarna förkastar
Föreställningen till förmån för Idén." - Se vidare Jean Autret, L'Influence de Ruskin sur la vie, les
idées et l'ceuvre de Marcel Proust, Geneve 1955, s 87-117; Richard Macksey, "Introduction",
Marcel Proust, On Reading Ruskin: Prefaces to "La Bible d'Amiens" and "Sésame et les Lys" with
Selections from the Notes to the Translated Texts, translated and edited by Jean Autret, William
Burford, and Phillip J Wolfe, New Haven-London 1987, s xiii-liii; Anne-Lisa Amadou, Dikteren og
hans verk. En studie i Marcel Prousts estetikk, Oslo 1965, s 31-42; Cornell 1996, s 135-141.

Huruvida Bergson verkligen påverkat Proust är omdebatterat. Se till exempel Amadou 1965,
s 42-47, 74-75. Amadous slutsats lyder: "Bergsons og Prousts verker springer idéhistorisk sett frem
av samme kilde; men det är ingen ting som tyder på at Proust har mottatt direkte påvirkning fra
Bergson, og grunntonen i deres verker er fundamentalt forskellig [positiv kontra tragisk upplevelse
av tiden hos Bergson respektive Proust]." (46) Amadou diskuterar bland annat Bergson, Matiére et
mémoire [1896]; Le rire, essai sur la signification du comique [1900]; "Essai sur les données im-
médiates de la conscience", (Euvres. Essai sur les données immédiates de la conscience, Textes
annotés par André Robinet, Paris 1959.
147 Romefors 1978, s 89-93, argumenterar för att Diktonius och den finlandssvenska modernismen
i förlängningen från tysk expressionism är delvis inriktad på "intuition och irrationalism", med
utgångspunkt i Bergson och Nietzsche. Romefors diskuterar "ett sannolikt inflytande" från Bergson
på Diktonius. (89) I stället för att leta påverkanssamband (Bergson>Diktonius/Björling>Parland),
kan vi konstatera att Bergsons idéer låg i tiden och fanns uttryckta också i den finlandssvenska
kulturmiljön. Se Holmqvist 1951b, s 13-14, 68, 109; Carpelan 1960, 49-50, 225, 233; Petherick
1976, s 47; M Enckell 188, s 69; A Olsson 1995a, s 29-30.
148 Hansen-Löve 1978, s 202, not 379 (min övers), 222. Hansen-Löve vill också dra paralleller
mellan Ruskin (att betona vikten av icke-riktade, omedelbara sinnesintryck) och Sklovskij, 63, 80.
149 Curtis 1976, s 109-121, citat från 113, 119. Se också Sklovskij 1923, s 23 (jämför V Shenshins
övers); samt Any 1994, s 17-19, 50-51,58, om Éjchenbaums förhållande till Bergson.
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och tematisera ostranenie-resonemang både utmärker sig som egensinnigt experi¬
ment och följer Prousts exempel. Proust och Sklovskij är inte oförenliga.

.ställvis imiterat Proust.

Innan vi går vidare i läsningen av Sönder, med stöd i Marcels historia, kan det
vara lämpligt att kort resonera kring några andra 'proustska', smittande drag i
Parlands roman - vad vi med Genette kan kalla imitation (här: stil och sätt att
resonera).150 I Sönder arbetar Parland, i förhållande till den tidigare prosan i
exempelvis "Jag och min fars glasögon" från sommaren 1929, med en tyngre
meningsbyggnad med bisatser, bestämningar och inskott (ibland parentetiska). I
vilken grad detta influerats av Parlands läsning av Proust, Thomas Mann och
andra franska, tyska och ryska skriftställare, under 1929-1930, kan vi endast
spekulera om,151 liksom om hur mycket den främmande språkmiljön i Kaunas,
där Parland i första hand kommunicerade med andra på tyska, ryska och franska,
betydde. Vad vi möjligtvis kan påstå, är att läsningen av Proust riktade intresset
(eller förstärkte en inriktning) mot en viss typ av resonemang om minne och tid.
Dessa resonemang förs med en proustsk energi och sensibilitet, som också påver¬
kar språket och romanens tempo.152 Parland tycks själv sätta sin 'nya' stil och
sätt att resonera i samband med Proust: "Min avhandling [om "Jag och min fars
glasögon" i tidigare brev] var kanske något lärd - jag läser Marcel Proust nuför¬
tiden och min psykologi är starkt påverkad av hans grundlighet (eller långsläpig-
het) - men Du förstod ju vad saken gällde och det var huvudsaken."153 Några
exempel på denna "grundlighet (eller långsläpighet)" har givits ovan: resone¬
mangen om djupvattensfiskar respektive fotograferingsteknik. Henrys subjektiva
uppfattning av tidsförlopp och tydliga retarderingsteknik i vissa scener (se nedan)
kan eventuellt också kopplas till A la recherche du temps perdu, jämte den
iterativa berättartekniken, framför allt i romanens andra del. Prousts text kan

150 Genette 1982, s 12-13. Imitation beskrivs alltså i förhållande till transformation (att berätta en
historia i annan kontext, exempelvis Ulysses) och innebär att hämta "inspiration i den typ (genre¬
typ, dvs på en gång tematisk och formell typ) som fastlagts" i modellen, "genom att imitera" denna.
(Genette 1990, s 22-23.)
151 Parland läste Manns Buddenbrooks: Verfall einer Familie från årsskiftet 1929/1930. Några
andra namn som nämns i brev: Gide, Stendhal, Wassermann, Heinrich Mann, Arnold Zweig, Roza-
nov, Belyj, Babel, Leonov, Fedin. HPA, HPAm. - Jämför Sven Grönvall 1932, SLSA 903.3.1: "Man
kan hysa tvivel om det enbart lyckliga i denna Parlands småningom skeende inriktning på prosan.
Den kunde i vissa fall påtvinga hans klara och prägnanta poetiska stil en tyngd och ett överflöd på
ord som i grunden var den främmande (Romanen 'Sönder'). Uteslutet är icke heller att dessa föga
lyckliga stilelement härledde sig från utländska förebilder (Marcel Proust, Thomas Mann). [—]
Den invecklade Stilistiken förvånar i synnerhet vid jämförelse med Parlands övriga prosa och
dikterna. Romanens ofta långrandiga satser förläna den en tyngd som kanske passa till ämnet men
som även ibland urartar till ett konstnärligt dödvatten. Parland synes, som nämnts möjligen påverkad
av främmande förebilder, åtminstone för tillfället ha övergivit sin tidigare stils ordknappa träff¬
säkerhet."
152 Jämför med till exempel Björck 1983, s 223, om "Tiden och rörelsen": "böjelsen för psyko¬
logisk pejling och analys verkar fördröjande" på romanens tempo.

Brev till Sven Grönvall 4 januari 1930, HPA; även i Lyrikvännen nr 6, 1987, s 310.
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också ha verkat föredömlig i att sysselsätta sig - intensivt och tills ämnet är
uttömt - med de detaljer som kommer i berättelsens väg.154 Det blir alltså inte
kronologin, historien eller 'intrigen' som styr, utan minnesräckorna, järnvägens
stationer och vilka som brukade stiga på vid dessa stationer, homosexualitetens
konstitution, etc.155 Henry har inte Marcels suveräna frihet att följa en enskild
berättelsetråd under hundra sidor, men vi kan ändå framhålla Henrys uttömmande
beskrivningar av fotografering och framkallning i Sönders andra kapitel,
restaurang- och dansgolvslagar, ekonomiska exkurser, som proustska drag - om
än formulerade med omisskännlig parlandsk egenart - i Sönder. Tidens roll i
romanen ökar med romanens längd, framför allt tematiseras Henrys perception av
tiden i det tolfte kapitlet.

Prousts berättare moraliserar inte, han beskriver mänskliga tankar, beteenden
och handlingar utan att döma. Rabbe Enckell skrev i en recension i Hufvud-
stadsbladet 3 oktober 1930 om Prousts "fullkomliga moraliska indifferens":

Det förefaller som om han saknade förmåga att uppröras över livet, att anklaga
eller känna ånger, hans känslor sakna överhuvud varje moralisk valör. Att han
relaterar ett fall av grymhet eller perversitet utan påfallande avsky är mindre egen¬
domligt om man tänker på den moraliska fördomsfrihet som utmärker det bästa
inom den franska litteraturen. Men då han synes vara behärskad av samma för¬
domsfrihet gentemot sitt eget livs lidanden förfaller det en egendomligare.156

Enckell likställer (i samklang med sin egen estetik) Prousts berättare med Proust.
Bortser vi från detta, finner vi en med Parland gemensam strategi, vilket fram¬
hölls av Enckell i inledningen till Återsken: "den fullkomliga fördomsfrihet med
vilken han examinerar sina egna känslor [påminner] i sin amoralitet" om
Proust.157 På samma sätt som Marcel förhåller sig Henry till sina förflutna och
varande jag, sina handlingar, tankar och till sina medagerande. Detta betyder
naturligtvis inte att Parland, lika lite som Proust, genom Henry berättar 'san¬
ningen' om sitt (eller 'Amys') liv. När Prousts berättare talar om 'vårt sanna
liv', 'det äkta minnet' eller 'den äkta konsten' är det inte det referentiella, realis¬
tiska eller dokumentära han syftar på. Sanningen, minnet, konsten är äkta och
sann i förhållande till ett inre, tidlöst jag:

La réalité å exprimer résidait, je le comprenais maintenant, non dans 1'appa-
rence du sujet mais å une profondeur oü cette apparence importait peu, comme le
symbolisaient ce bruit de cuiller sur une assiette, cette raideur empesée de la ser¬
viette, qui m'avaient été plus précieux pour mon renouvellement spirituel que tant
de converations humanitaires, patriotiques, internationalistes et métaphysiques.
[—] Car tous ceux qui n'ont pas le sens artistique, c'est-å-dire la soumission å la

154 En likhet som framhålls också av Barck 1952, s 209-210.
155 Jämför Genette 1995, s 156-157.
156 R Enckell 1930b, recension av På spaning efter det svunna. Vår vän Swann. Om Enckells
recension och förhållande till Proust, se M Enckell 1986, s 200-205, 220-225; samt densammes -

dess ljus lyse! En biografisk studie över Rabbe Enckell 1937-1950, Helsingfors 1991, s 39-40.
157 R Enckell 1932, s XII-XIII.
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réalité intérieure, peuvent étre pourvus de la faculté de raissoner å perte de vue sur
1'art. [—] Quelques-uns voulaient que le roman fut une sorte de défilé cinématogra-
phique des choses. Cette conception était absurde. Rien ne s'éloigne plus de ce que
nous avons per?u en réalité qu'une telle vue cinématographique. (P IV: 461.)158

La grandeur de 1'art véritable, au contraire, [...] c'était de retrouver, de ressaisir, de
nous faire connaitre cette réalité loin de laquelle nous vivons, de laquelle nous
nous écartons de plus en plus au fur et å mesure que prend plus d'épaisseur et d'im-
perméabilité la connaissance conventionelle que nous lui substituons, cette réalité
que nous risquerions fort de mourir sans avoir connue, et qui est tout simplement
notre vie.

La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent
pleinement vécue, c'est la littérature. Cette vie de qui, en un sens, habite å chaque
instant chez tous les hommes aussi bien que chez l'artiste. Mais ils ne la voient
pas, parce qu'ils ne cherchent pas å 1'éclaircir. (P IV: 474.)159

Det finns alltså hos Prousts berättare en tro på möjligheten att nå åtminstone en
inre sanning som i bästa fall kan vara intersubjektiv.160 Härvidlag är, som vi sett
och kommer att se, Parlands Henry mer skeptisk till representationens möjlig¬
heter, och till att överhuvud kunna förmedla 'sanning'.

158 "Jag insåg nu att den verklighet som skulle uttryckas inte låg i motivets yttre form utan på ett
djup där denna yttre form hade föga betydelse, vilket symboliserades av skedens klirrande mot
fatet och den stärkta styvnaden i servietten, som betytt mer för min andliga förnyelse än mängder
av humanitära, internationalistiska och metafysiska samtal. [—] Ty var och en som saknar konst¬
närligt sinne, det vill säga förmåga att underkasta sig den inre verkligheten, kan mycket väl vara
utrustad med förmågan att resonera i oändlighet om konsten. [—] Somliga ansåg att romanen
borde vara ett slags defilering av händelser, som på film. Denna uppfattning var absurd. Ingenting
är mera avlägset från det man verkligen erfarit än en dylik kinematografisk föreställning." B VII:
217-218.
159 "Storheten i den verkliga konsten, [...] ligger tvärtom i att återfinna, få grepp om och förmedla
den verklighet som vi lever så fjärran och alltmer fjärmar oss från, ju tjockare och genomträng-
ligare det lager av konventionell kunskap blir som vi ersätter den med, denna verklighet som vi
kanske aldrig lär känna innan vi dör, och som helt enkelt är vårt liv. // Det sanna livet, det liv som
äntligen blivit upptäckt och belyst och därför är det enda man verkligen lever är litteraturen: detta
liv som i viss mening alltid bor inom varje människa, inte bara inom konstnären. Men den som inte
är konstnär ser det inte, emedan han inte söker få klarhet däri." B VII: 231.
160 Se t ex P IV: 489,622 / B VII: 248, 396.
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"Varje känsla måste näras utifrån med vissa nyhetsintryck
för att inte skrumpna ihop till en vana"

Amy

C'est la terrible tromperie de l'amour qu'il commence par nous
faire jouer avec une femme non du monde extérieur, mais avec
une poupée intérieure å notre cerveau, la seule d'ailleurs que
nous ayons toujours å notre disposition, la seule que nous pos-
séderons, que l'arbitraire du souvenir, presque aussi absolu que
celui de 1'imagination, peut avoir faite aussi différente de la
femme réelle que du Balbec réel avait été pour moi le Balbec
révé; creation factice å laquelle peu å peu, pour notre souffrance,
nous forcerons la réelle å ressembler. (P II: 665-666.)161

"Amy är och förblir en gåta", skriver Olle Orrje i efterskriften till 1987 års
utgåva av Sönder.162 Orrje har rätt i att Amys agerande av Henry upplevs som en
gåta, men i första hand som en gåta i berättelsens tid. I berättandet inser Henry
emellanåt att han i sin hand har svaret på gåtan, eller att Amy inte alls var någon
gåta. Det finns en logik i Amys handlande.

Beskrivningen av förhållandet mellan Henry och Amy kan betecknas som en
romantisk kärlekshistoria vänd 'som en vedklabb i ugnen'. I stället för ett första
omskakande möte, kärlek vid första ögonkastet, skildras hur de dras till varandra
därför att alla andra var så tråkiga. (Den ideala kärlekssagan har redan passerat, i
möjligheten, när de ännu inte kände varandra.) I stället för ett första samlag som
kröning och höjdpunkt, extas och gemenskap, ett som en följd av tristess och där
den nakna kroppen endast bekräftar en hypotes. Att vara tillsammans är att ha
tråkigt. Hur kan man förstå ett förhållande som detta? Om skildringen av rela¬
tionen kan sägas vara främmandegörande (ostranenie) genom att vara oromantisk
och icke sentimental, ligger också berättarens förklaringar i linje med de tidigare
tematiserade resonemangen om ostranenie - automatisering. Beskrivs förhållandet
med inlevelse eller distans? Preliminärt kan vi säga att medan berättandet vill
hålla en viss distans, är ändå inlevelsen en förutsättning för att kunna berätta, och
den berättande Henry vandrar inte oberörd genom sina minnen.

För att förklara Henrys uppträdande, och för att visa på logiken i Amys hand¬
lande, kommerjag att följa några handlingslinjer och tematiska spår: konstruk-

161 "Det är kärlekens fruktansvärda bedrägeri detta, att den till en början är en lek inte med en
kvinna som tillhör yttervärlden utan med en docka i ens egen hjärna, den enda för övrigt som man
alltid kan ha till sitt förfogande, den enda man verkligen kommer att äga, och som minnet, vars
godtycklighet är nästan lika fullständigt som fantasiens, kan ha gjort så olik den verkliga kvinnan
som det drömda Balbec för mig varit olikt det verkliga; en konstgjord skapelse som man småningom
kommer att till sin egen olycka försöka tvinga den verkliga kvinnan att likna." B III: 414-415. - Se
också P II: 656-657 / B III: 404.
162 Olle Orrje, "Henry Parland och romanen Sönder", H Parland 1987, s 127-128.
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tioner i berättandets respektive berättelsens tid, ekonomi, förträngd sexualitet,
dubbelexponering, paralleller. Jag kommer också att anknyta till A la recherche
du temps perdu för att stödja min läsning. Först några fakta. Amy är strax före
sin död 22 år, saknar yrke, men har tjänarinna. Hon är relativt kort och ljushårig,
och hon kan återfinnas hemma hos sig på schäslongen, "i halvliggande ställning
och med sitt överdrivet långa munstycke mellan läpparna" (238), eller på en dans¬
restaurang, vars miljö och umgängesregler hennes "medfödda restauranginstinkt"
har varit med om att skapa (258, 261). Hon dör av en plötslig sjukdom, som
inleds med halsont och feber.

Amy som konstruktion

Je regardais une flambée brüler d'un seul coup un roman que
j'avais mis des millions de minutes å écrire. (P III: 852.)163

Det problematiska i Henrys relation till Amy är att han aldrig ser henne, endast
den bild han för ögonblicket konstruerat av henne. Hans seende är när det gäller
Amy automatiserat, och trots hennes försök att bli sedd - att göra det oväntade
för att bryta igenom Henrys förutfattade mening om henne - leder detta bara till
att Henry ser sig tvungen att konstruera en ny bild. Romanen kan ses som den
sista i raden av preliminära, tillfälliga och konstruerade bilder. Om vi följer
Henrys olika konstruktioner av Amy i berättelsens tid, kan ett mönster skönjas.

Sönders andra del kan ses som Henrys försök att gå tillbaka i tiden och där¬
igenom söka svar på de frågor som romanens första del ställt: vem är Amy och
varför fungerar inte förhållandet mellan henne och Henry? Del I är berättelsen om
Henrys och Amys tid tillsammans, en berättelse som lyfter fram några särskilt
betydelsefulla eller typiska scener från det att de blivit ett par, över förhållandets
kriser, fram till (strax efter) Amys död. Del II kompletterar del I genom att söka
längre tillbaka i tiden. Henry har inte i del I lyckats beskriva "allt det, som han
föresatt sig att avporträttera". Porträttet saknar bland annat drag hos Amy som
inte synts på det fotografi han haft framför sig medan han berättat, "drag som hon
i allmänhet inte ville eller kunde visa, men vilka i ett obevakat ögonblick
plötsligt kunde dyka opp obekant varifrån och förändra hennes ansikte totalt"
(216-217). För att kunna berätta vidare plockar Henry fram ett foto från tiden
innan de kände varandra. Vi följer förhållandet kronologiskt, från de första mötena
i del II över den sista tidens svartsjukereaktioner i del I.

Deras första möte introduceras genom en beskrivning av hur både Henry och
Amy lever enligt lagen om hur friska nyhetsintryck övergår i dyster vana - ostra-
nenie förbyts i automatisering. Amys i den första delen aldrig beskrivna ansikts-

163 "Jag såg en hastigt uppflammande eld förtära en roman som jag lagt ned oräkneliga minuter på
att skriva." B V: 377.

278



uttryck kunde bli synligt när en ny person kom in i hennes värld, och hennes
vanligtvis avmätta och balanserade sätt plötsligt förändrades. Detta kunde hända

när hon blev bekant med en person, som inte hörde till hennes egentliga krets och
därför så att säga var någonting nytt och oväntat. Under de första minuterna
brukade hon då ofta tappa den jämvikt som [han] så ofta beundrat hos henne, och
någonting naivt och obeskrivligt tilldragande präglade hennes ansikte, medan
hennes blickar nyfiket tummade om nykomlingen. (217)

När "någonting nytt och oväntat" kommer i Amys väg kastar hon "fasta och
vänliga" blickar åt den nye, men endast "förströdda" blickar åt Henry. Samtidigt
medför denna plötsligt uppblossade livlighet att Henry ser Amy som tilldragande.
Men nyhetsintrycket varar inte länge, snart är Amys nyfikenhet mättad, och hen¬
nes ansikte får tillbaka "detdär en smula trötta, lugna uttrycket, som syntes vara
en garanti för att hon tillhörde [honom]".164 Vi får också ett exempel på hur
Henry, när Amy blivit intresserad av en ny bekant, för sig själv leker med per-
ceptionen för att kunna se nya drag hos Amy - eller konstruera nya drag åt Amy:

Han brukade i sådana fall se på henne med en smula kisande ögon, ty därigenom
suddades de bekanta dragen hos henne ännu mera ut, och den oskarpa bilden, som
träffade näthinnan, gav hans fantasi fria tyglar att komplettera den med sådant
som kanske inte alls fanns till i verkligheten. Och då kunde det hända att han
glömde bort vem det var som satt bredvid honom, och ur de bakersta skrymslena
av hans hjärna döko fram gestalter, som han redan glömt, men som plötsligen
livslevande stodo framför hans öga, frammanade av en vibration i Amys röst, eller
en lock som på ett nytt sätt spelade mot hennes kind. (217-218)

Som introduktion till deras första möte riktas alltså vår uppmärksamhet av dessa
passager in på att Amy är tilldragande och charmigt intresserad av nya bekanta,
och på att Henry konstruerar bilder av Amy som har sitt yttersta ursprung i "de
bakersta skrymslena av hans hjärna". Henry har också mycket riktigt en gång
blivit sedd av Amy. "Han hade t.o.m. fått dem [blickarna] redan i förskott, förrän
han ens blivit bekant med henne" en förmiddag i april i ett tomt kafé. (219)

Henrys första bild av Amy, så som han konstruerar den den första gången de
ses, implicerar att Amy kommer att kosta honom pengar. När de flirtar med var¬
andra på kaféet, till hälften gömda bakom varsin tidning, oroar Henry sig för
tjockleken på sin plånbok. Han konstruerar ett scenario med sig själv i hjälte¬
rollen, där Amy genom ett tecken skulle be honom att komma till sitt bord,
berätta en sentimental historia och be om hans hjälp.

Här dök en obehaglig föreställning opp; skulle han hava tillräckligt med pengar
att betala hennes räkning, ty detdär trångmålet, ur vilket han skulle befria henne,

164 I inledningen av del II vacklar texten mellan första och tredje person singular för berättaren.
Här ett par exempel från manuskriptets s 87-88: "jag" har här ersatts av "han", "mig" med
"honom", för att överensstämma resten av texten.
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hängde trots all romantiskhet, på något sätt ihop med denna storartade gest, som
genast skulle ställa honom i ett helt annat ljus i hennes ögon.165

Denna scen är bestämmande för hela förhållandet, då den bild Henry skapat sig av
Amy hänger kvar, trots flera nya akter av medvetet konstruerande. Denna första
föreställning om Amy är Henrys idealbild, förhållandet blir aldrig bättre: "där
började och även slutade vår kärlekshistoria, Amy. Den hade räckt 1/2 timme
eller så. Men det hade varit en vacker halvtimme". (180)166 Det något år senare
realiserade förhållandet når aldrig upp till föreställningen om Amy. När de blir
bekanta och Henry lär känna Amy, finner han att

det intryck som han då burit med sig ut ur det solkvava kaféet inte hade annat
gemensamt med originalet än en viss yttre porträttlikhet, och som det mindre
bindande, som den endast hänförde sig till hennes drag, men inte till hennes upp¬
trädande eller sätt. Och det kan inte förnekas att han kände en viss missräkning
vid jämförelsen, fastän han senare kunde iakttaga en motsvarande process: under
den tid de voro närmare bekanta förändrades Amy ytterligare och hade knappast
någonting gemensamt med illusionsbilden, som blivit inpräntad i honom vid ett
visst tillfälle. Det var som om den bleknat eller blivit avnött, fastän den å andra
sidan blivit långt mera konkret och mindre verklighetsfientlig. (219)

Henry klär sin syn på Amy - sina konstruktioner av Amy - i samma metaforik
som beskrivningen av kameraobjektiv, rakspeglar och gråa hattar; han behöver en
icke-automatiserad bild av Amy. Bilden av Amy bleks, nöts - automatiseras - av
konfrontationen med den verkliga Amy. Alltså skulle Henry förlora intresset för
Amy så snart illusionsbilden helt raserats (formulerat som att "avslöja" Amy):
"Han skulle i så fall ofelbart blivit utled på henne och knappast spelat någon roll
alls vid hennes död", om inte Amy på olika sätt främmandegjort den vittrande
illusionsbilden. Henrys intresse hålls uppe genom "Amys tvetydiga beteende",
som tillför "någonting nytt och eggande". Den första konfrontationen mellan
illusionsbild och 'verklighet' får Henry att känna "en sugande missräkning" som

påbjuder honom att "påbörja den avklädningsprocedur, som han efterhand utförde
med Amy" (219-220). Henrys föreställning om Amy betecknas metaforiskt som

Amys nya kläder, och förförelsen (avklädningen) skall "avslöja" Amy som naken
(i betydelsen ointressant). Det är uppenbart att den inom fiktionen 'verkliga'

165 Jämför H Parland 1966, s 179. Observera att denna scen i manuskriptet återfinns i kapitel 16,
men att Parland påbörjat en omflyttning av scenen in i det inledande kapitlets brev. I 1966 års
utgåva har omflyttningen förverkligats, med byte av peronligt pronomen som följd (han till jag, hon
till du). Jag har ovan argumenterat för att Parland inte hann fullfölja denna tänkta ändring (och
andra möjliga ändringar), samt att denna scen fungerar bättre i kapitel 16. Om scenen ingår i
brevet till Amy försvinner delvis motivationen för Henry att ta hjälp av Amy - hur kan han minnas
och berätta detta för Amy innan hon har 'framkallats'?
166 Fragment i anteckningsbok sommaren 1930, se vidare "Sammanlänkande textavsnitt" i "Frag-
mentarium" nedan.
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Amy inte har någon större plats i Henrys konstruktion.167 Det finns ett undan¬
tag, när Henrys bild formas av en första närkontakt med Amy.

Efter att i en slapstick-artad stumfilmsscen på en parkbänk ha tagit Amys
hand, och allt därefter gått "sin gilla gång", kan Henry summera sina nya intryck
av - "en alldeles bestämd föreställning om" - Amy: "han visste att hon hade ett
födelsemärke på vänstra sidan av halsen, att hennes bröst voro ganska fylliga,
och att hennes intelligens och intressesfär inte nämnvärt skilde henne från de
flesta flickorna i hennes ålder, varemot hon otvivelaktigt besatt en viss världs¬
vana och raffinemang". (222) Denna andra konstruktion (och det faktum att eröv¬
ringen lyckats så lätt) får honom att lägga en tidsdimension till bilden:

Och när han låg i sängen, hade redan en plan hunnit födas i hans hjärna, en något
fantastisk plan, enligt vilken han skulle äga henne kanske i morgon och inte
senare än i övermorgon, då han skulle bjuda henne till någon restaurang eller
kanske t.o.m. en biltur ut till landsbygden. (222)

Scenariots förverkligande är för Henry självklart, några hinder ser han inte,
åtminstone inte från Amys sida. Med en ironisk tagg har vi i romanen redan mött
mer eller mindre misslyckade variationer på dessa restaurang- och biltursscener.
När han nästa dag skall genomföra planen, är han så säker på sin sak att han som
en maktdemonstration drar sig tillbaka från Amy när han är säker på att få sin
vilja fram: han "lämnade henne sedan i sticket, vilket var dess oförlåtligare, som
detta hände i ett ögonblick, när han precis visste att hon skulle ha lytt som en
hund". (231) Dock får denna maktfullkomlighet till följd att Amy, när Henry vill
träffas nästa dag, inte har tid att se honom förrän någon dag senare. Illusions¬
bilden överensstämde inte med 'verkligheten' (inom fiktionen).

Men hur skall Henry lyckas med att få 'verkligheten' att överensstämma med
sina konstruerade bilder? Medan Henry väntar på att få genomföra sin i sängen
uttänkta plan med Amy, fördriver han tiden med ett strandbesök. På stranden får
han ögonkontakt med en flicka, med brett ansikte och "ovanligt, nästan onor¬
malt, vitt från varandra ställda ögon", och den scen som utspelar sig mellan
henne och Henry kan sägas gestalta alternativet till att konstruera och re¬
konstruera bilder när 'verkligheten' visar sig motspänstig. I stället för att hitta på
ett sätt "att göra sig bekant" eller "helt enkelt [gå] sin väg" (de har iakttagit var¬
andra under några timmar och situationen kräver handling), väljer Henry att
"stanna och konstruera opp flickans egenskaper och drag med stöd av de få givna
som han hade". Detta för att inte behöva drabbas av besvikelse, som med Amy:

Att börja tala med henne var han rädd för, emedan han redan skapat sig en
föreställning om henne och inte ville ånyo uppleva en likadan missräkning, som
han redan upplevt med Amy föregående kväll. En okänd människa är redan därför
trevligare att handskas med, att man i tankarna kan uppträda mycket hänsyns-

167 Jämför citatet från Proust ovan (avsnittet Amy). - Åsbacka 1996, s 141, gör en motsatt tolkning:
"Det är det okända inom Amy som lockar. Detta samtidigt som han vill veta allt om henne."
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lösare än i handling, och faktiskt var det allt annat än varsamt som han tog i
flickan i den regnbågsfärgade simdräkten [...]. (228)

I stället för att konfrontera 'verkligheten', försäkras läsaren om att också flickan
resonerar som Henry. Utifrån denna föreställning börjar Henry att "rekonstruera
deras ljudlösa dialog", bearbetar den litterärt (uppenbarligen i berättandets tid) och
presenterar den i vardera sju repliker. I den rekonstruerade, litterärt bearbetade
dialogen, ges flickan ett namn: "man säger att jag påminner om Brigitte Helm.
Mina bekanta kallar mig också för Brigitte. Du skulle också få kalla mig så."
(229) Och som Brigitte återkommer denna idealgestalt i Henrys - Brigitte är ju i
allt väsentligt en figur skapad (konstruerad) av Henry - förhållande till Amy. De
två blandas samman när Henry lämnar badstranden, Brigitte får en tid Amys
klänning. I drömmar framträder ibland Brigitte, ibland Amy.

Henry bygger upp och river sönder bilder av Amy. Amys uppträdande får
honom att ifrågasätta sina konstruktioner och (tillfälligt) inse att "allt synbar¬
ligen inte alls stod så enkelt till, som han hade förställt sig, att han ingalunda
kommit underfund med Amy, och att hon hade ett personligt liv, som kunde
bereda ännu många överraskningar". Och om han skulle ha stannat hos Amy
kvällen innan skulle "hans föreställning om Amy" blivit "alltför hel och oriktig,
och framför allt utan vidare perspektiv". Med andra ord är 'verkligheten' "alltför
hel" och därför "oriktig" och "utan vidare perspektiv". Konstruktionerna är
obundna av och obegränsade av 'verkligheten'. När föreställningen och 'verklig¬
heten' överensstämmer tappar Henry intresset, om de kolliderar blir han förvirrad.
Men - och detta är viktigt - detta är förenat med en skepsis gentemot all repre¬
sentation, all realism, alla 'verkliga' bilder och alla möjligheter att kunna beskriva
eller förstå en annan människa:

Förrän vi lärt känna en människa bygger vår hjärna opp [henne] och river ned
[henne] i all oändlighet, och när vår föreställning om henne slutligen stabiliserat
sig, betyder det ingalunda att vi kommit underfund med hennes egentliga väsen,
utan bara att hon inte intresserar oss längre. Och skulle Amy varit i tillfälle att ge
honom det han synbarligen åsyftade (ty hennes psykologi var alltför sund för att
kunna förstå sig på hårklyverier som dessa) hade hans uppfattning om henne san¬
nolikt hunnit bli ett avslutat helt, som i sin tur ofelbart hade framkallat en dödan¬
de likgiltighet från hans sida. (231-232)168

168 Citatets två första "henne" ändrade från manuskriptets "honom", s 106. - Jämför resonemang
hos Proust: "Ainsi ce n'est qu'apres voir reconnu non sans tåtonnements les erreurs d'optique du
début qu'on pourrait arriver å la connaissance exacte d'un étre si cette connaissance était possible.
Mais eile ne Test pas; car tandis que se rectifie la vision que nous avons de lui, lui-méme qui n'est
pas une objectif inerte change pour son compte, nous pensons le rattraper, il se déplace, et, croyant
le voir enfin plus clairement, ce n'est que les images anciennes que nous en avions prises que nous
avons réussi å éclaircir, mais qui ne le représentent plus." P II: 229. ["Det är först sedan man efter
åtskilligt trevande blivit medveten om de misstag man till en början gjort, som man skulle kunna
komma fram till en exakt kännedom om en människa, om en sådan kännedom verkligen vore möj¬
lig. Men det är den inte, ty medan ens första bild av henne rättas till är hon själv inte ett orörligt ob¬
jektiv utan förändras å sin sida, och medan man tror sig hinna upp henne flyr hon undan, när man
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Spänningen finns kvar så länge nyfikenheten består, sen automatiseras seendet
och intresset dör. Men nu fick Henry inte se allt, och detta öppnar "oväntade
möjligheter". "Han skred därför till verket, strök obarmhärtigt intrycket han hit¬
tills burit på sig om henne och började konstruera en ny Amy, under det han
planlöst vankade av och an i rummet och kände sig missnöjd med sig själv och
hela den övriga världen." (232, min kursiv.) Konstruerandet avbryts dock av eko¬
nomiska uträkningar (inkomster och utgifter bekrigar varandra som fientliga
härar) och slutsatsen att Amy "skulle kosta mycket pengar, ty att hon hade pre¬
tentioner kunde ett barn inse" (233). Än en gång placeras Amy i en ekonomisk
kontext, och att Henry inte orkar arbeta vidare med de ekonomiska uträkningarna
beskrivs som "det mest ödesdigra momentet för denna berättelses utveckling"
genom att han "uppgivit kontrollen över händelsernas vidare gång, och historien
om hans kärlek till Amy blev efter dethär en rad omotiverat hopknutna tillfällig¬
heter och situationer, i vilka han drogs in som i ett strömdrag" (234). Sålunda
förlorar Henry kontrollen över kärleksaffären samtidigt som han förlorar kontrol¬
len över sin ekonomi.

Det första samlaget behandlas i det sista kapitlet i del II (före epilogen). Detta
viktiga moment sparas för att i en bortvändandets åtbörd beskrivas som "en ren
tillfällighet" och "en ömsesidig låt-gå-gest". Också förförelsen orsakas av
behovet av omväxling och nyhetsintryck, dock leder samlaget inte till någon
poetisk upplevelse, då Henry redan konstruerat scenen och nu, i ett déjå vu, får
den bekräftad.

Om deras sammanträffanden i början haft en frisk anstrykning av improvisation
över sig, så höll de efterhand på att bli dödande tråkiga kafésittanden och prome¬
nader och genom den slattrighet, som härav växte fram, lät Amy en kväll leda sig
opp till hans rum och klädde lydig och ointresserad av sig. Han hjälpte henne
därvid med en stel artighet, som genast från början förtog situationen all roman¬
tiskhet, men tillika hindrade den från att urarta till rena rama svineriet. Ty i själva
verket var hon redan för länge sedan avklädd inför hans inre öga, och under det
hon drog av klänningen, upplevde han endast samma torra sinnesrörelse, som en
vetenskapsman, som arbetat ut en teori och som ser den finna motsvarighet i
verkligheten. Hon gick också några timmar senare lydigt sin väg, han följde
henne ut på gatan och såg hennes silhuett småningom suddas ut av kvällen.
(235-236)169

så äntligen tycker sig se henne klarare är det i själva verket endast de gamla bilder man tagit av
henne, som man lyckats göra tydligare; men de föreställer henne inte sådan hon nu är." B II: 497.]
169 Jämför hur Marcel 'lärt sig' Albertines kropp; konstruktionen får ersätta erfarenheten:
"L'imagination de mes yeux, de mes lévres, de mes mains, avait å Balbec si solidement construit, si
tendrement poli son corps, que maintenant dans cette voiture, pour toucher ce corps, pour le
contenir, je n'avais pas besoin de me serrer contre Albertine, ni méme de la voir, il me suffisait de
l'entendre, et si elle se taisait, de la savoir auprés de moi; mes sens tressés ensemble
l'enveloppaient tout entiére [—]." P III: 681. ["Med ögonens, läpparnas och händernas fantasi
hade jag en gång i Balbec byggt upp hennes kropp så fast och polerat den så ömt, att jag här i bilen
inte behövde trycka mig intill Albertine eller ens se henne för att röra vid denna kropp och fyllas
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Den paradoxalt distanserade beskrivningen av den intimaste närheten ligger i linje
med de flesta av Henrys beskrivningar av Amy. Amy beskrivs ofta med en dis¬
tanserande teknik - det är inte Amy som talar, utan hennes mun, etc. Amys
värme når Henry endast i asexuella situationer.

Genom dessa scener har en delförklaring till det förhållande vi fått beskrivet i
del I givits. Men varför håller då detta redan från början olyckliga, alienerade och
kyliga par ihop? I detta sista kapitel före epilogen - "Tar henne" (manuskriptet, s
122) - beskrivs hur samlaget genomfördes när "de båda insett, att de voro oför¬
mögna till verklig kärlek och att det därför var meningslöst att längre vänta på
den" (235). Sexualiteten tjänar som en ofullkomlig ersättning för en kärlek de
inte tror sig kunna känna. När Amy gått känner Henry att de trots allt kommer
att ses igen: "Ty de hade upptäckt att de på något sätt passade ihop; de voro båda
inte i stånd till någon djupare känsla, men också tillräckligt förnuftiga och ärliga
för att inse det." (236) Detta kan ses som ännu en av Henrys konstruktioner, dvs
att han tror att de båda är oförmögna att älska. Han har dock inte hört vad Amy
har att säga.

Efter icke-beskrivningen av samlaget (den enda erotiska scenen med Amy in¬
blandad) skildras iterativt diverse av Henrys och Amys strategier för att klara
vardagen. Alla de här samlade strategierna har gestaltats i del I, och som vi ovan
sett (i avsnittet 'Tidsplan och berättandesekvenser"), sammanfattar och summerar
de del I. Henry fördjupar sig i Amys "inte vidare komplicerade natur", medan
Amy slipper vara "ensam i sin ställning till de övriga människorna" - vad
betyder det sista? Att Henrys föreställning om Amys natur säger mer om honom
än om henne är klart, men vad betyder Amys undantagsställning, och varför är
hon ensam? Till detta skall vi återkomma. Ur deras bräckliga gemenskap växer
en ömsesidig sympati, kanske också "kärlek, emedan momentet svartsjuka som
en mycket väsentlig beståndsdel ingick i den, en sympati som tvang dem att söka
varandras sällskap och tillbringa några tråkiga timmar tillsammans" (236-237).
Så är alltså förhållandet fullt av strategier för att betvinga ledan:

Såvitt författaren kunde erinra sig, hade han alltid tråkigt i Amys sällskap. En ut¬
väg som de lärde sig att flitigt begagna sig av var visserligen alkoholen, och
därför spelar den även en så stor roll i denna historia. (Detta var ingalunda en

profanering eller tecken på impotens i förhållandet, utan spelade för dem ungefär
samma roll som biografbesök för vissa älskande par. Teorin att de endast gör det
för den mörka salens skull är väl något ensidig. Varje känsla måste näras utifrån
med vissa nyhetsintryck för att inte skrumpna ihop till en vana).

En annan utväg var Amys passionerade tycke att åka bil. (237, min kursiv.)

Henrys i romanen avslutande konstruktion framhåller alltså Amys "inte vidare
komplicerade natur", och att hans intresse för henne bottnar i hjälplöshet och

av den; det var nog att jag hörde henne eller, om hon teg, att veta att hon satt bredvid mig; mina
sammanflätade sinnen omslöt henne [—]." B V: 186.]
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vana. En viss trygghet - och makt - finns i vanan. Men vanan kan leda till att
intresset helt falnar. Som vi skall se, upprätthålls Henrys intresse och svartsjuka,
av Amys i Henrys ögon svårförklarliga beteende. Men först skall vi närmare
granska det ekonomiska i relationen i berättelsens tid, samt återknyta till A la
recherche du temps perdu.

"
...ett trött, horaktigt drag.- ekonomi och proustitution i berättelsens tid

Kvinna utan yrke - hur uppfyller du din tid?
(Viktor Sklovskij,Zoo, s 49.)

Den symboliska ekonomiska uppgörelsen i berättandets tid - det narrativa kon¬
traktet - är en förlängning av relationen i berättelsens tid. Henrys makt över
Amy kopplas till en äganderättskänsla, vars styrka skiftar. När Henry och Amy
kommit tillbaka till staden efter utflykten till Ragnar, ter sig Amy ånyo bekant
efter att ha upprört och förvånat honom, och Henry resonerar kring denna trygga
känsla: "Men jag kände åter denna likgiltiga, absolut säkra äganderätt över henne,
som vi alltid känner för en sak som är oss så pass bekant, att den inte längre kan
försätta oss i en situation, där vi skulle vara oförberedda." Resonemanget kan
förstås med hjälp av - översättas i - begreppen ostranenie och automatisering;
Henry får sin uppfattning av Amy bekräftad, bilden av henne är redan på förhand
fastställd, automatiserad. Han kände, säger han i berättandets tid, "dendär idiotiska
självfallna äganderätten över Amy". Ägandet är en chimär. Henry äger inte Amy,
men uppträder som om han gör det. Amys handlande kan tolkas som att hon med
olika medel försöker främmandegöra och därigenom förändra Henrys bild av
henne. Det enda som händer är att Henrys intresse för henne pånyttföds. Henry
tror inte att Amy kan överraska, ägandet är självklart och oåterkalleligt. Amys
uppförande kan till stor del förklaras med denna tolkning: Amy vill bli sedd.
Henry har konstruerat en bild av henne som hon vill förändra. Amy försöker slå
sönder Henrys konstruerade bild av henne. I det skenet kan vi se utflykten i det
gröna, dvs när Amy väcker Henry för att med bil fara ut till Ragnar Ström och
dricka whisky. På samma gång uppfyller hon en av deras planer och överraskar
Henry med tidpunkten. När de på kvällen återvänder till staden, och Henry åter
känner sig säker på Amy, lämnar han henne (som den där kvällen i förhållandets
början). Amy reagerar besviket, och tar abrupt avsked: Det är onödigt att du
följer mig upp för trapporna, du kan lika gärna fortsätta hem med bilen, om du är
så trött. Godnatt!" (195) När han senare på natten passerar Amys fönster, ser han
att det lyser, möter mannen med hatten, och börjar därefter bygga upp sin svart¬
sjuka. Också i kapitel 7, "Gråthistoria", och i kapitel 8, "Skandal", försöker
Amy bli sedd, men Henry reagerar med förvåning och tolkar allt som nycker eller
försök att dölja en rival. Jag återkommer till dessa scener.
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Ägande, makt och pengar. Tecknen på att relationen har en ekonomisk sida är
många, explicita som implicita, men vi får inte glömma vem det är som berättar,
genom vilka ögon Amy ses. Henry antyder att Amys bakgrund är dubiös. "Hennes
ögon drogo ihop sig och ett trött, horaktigt drag skar in vid hennes mungipor.
Jag kände igen det, jag hade ofta observerat det i början av vår bekantskap, medan
hon ännu umgicks med sina forna bekanta", berättar Henry när Amy är ledsen,
uppriven och arg. (246) När de inte umgåtts på ett tag och Amy åter träffar sina
gamla bekanta, ser Henry att "hon igen börjat pudra sig starkare och att hennes
ansikte under den sista månaden blivit äldre och tröttare" (256). När hon vid sam¬
ma tillfälle följer honom in på restaurangen, är dock detta en fördel, hennes "med¬
födda restauranginstikt" och hennes yttre, som nästan inordnar henne i "de
'tvivelaktigas' kategori", ger den ledsagande Henry status i de andra restaurang¬
gästernas ögon, tänker sig berättaren: "Han har säkert ett nachspiel säkerställt, där
det kommer att gå till över alla förväntningar. Synd att jag har min fästmö här
ikväll, annars skulle jag försöka komma med!" (258) Fler exempel kunde ges,
men jag stannar här tills vidare. Amy beskrivs som en prostituerad eller fallen
kvinna. Därigenom påminner epilogens Galja om Amy. För Henry är hon för
evigt placerad i denna kategori kvinnor, och detta hänger samman med en ensidig
syn på hennes förmåga att tänka: "Hon log frånvarande mot mig. Hon tycktes
tänka över någonting, en funktion, som inte alls lämpade sig för henne, ty den
gjorde hennes ansikte 5 år äldre, och hon såg också annars äldre ut än 22 år."
(272) Amy blir för Henry en femme fatale, en opålitlig mansslukerska, inte långt
ifrån en hora - och som sådan är hon begärlig, tilldragande, men samtidigt en
social skandal: "Du tycks aldrig kunna få nog av dendär historien," säger Gunnar.
"Du har nu hållit på i över ett halvt år, och det enda synliga resultat som blivit
uppnått under tiden, är att några människor slutat hälsa på dig. Har du kanske
inte själv märkt det. Du är galen i så fall!" Gunnar tycks dock, till skillnad från
Henry, se det som om det är Amy som fallit, på grund av Henry: "Hon är ju
kanske söt och trevlig - för all del, medan hon inte kände dig, tyckte jag t.o.m.
att hon var en ovanligt fin och rar människa. Men hon gör dig ju spritt galen,
galen." (196-197)170 Amy antyder också själv ett fall, när hon säger till Henry
att vid den tid då det andra, äldre fotot av henne var taget, skulle hon inte ens ha
sett åt honom.

Han fick aldrig riktigt klart för sig gentemot vem av oss det spydiga tonfallet här¬
vidlag var riktat [...], det kunde lika gärna vara en kritik av författarens person,
som ett visst ironiskt vemod över att hon då var en snäll flicka, som lydde mamma
och pappa, och inte vågat släppa lös det, som besjälade den behagsjuka ställning¬
en på bilden. (216)

170 Motsäger Gunnar Henrys historia om hur han lärt känna Amy? Inte nödvändigtvis, då Gunnar
kunde varit en i det tråkiga sällskapet. - I förbigående kan nämnas att Charlus påstår sig ha intro¬
ducerat Swann för Odette. P III: 803 / B V: 323. Någon ytterligare parallell mellan romanens
Gunnar och Charlus har jag inte funnit.
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Henry antyder en inneboende sensualitet som sedan släppts lös. Henrys tolk¬
ningsmönster vad gäller Amy är ensidigt: hennes handlingar förklaras som

nycker, hon kan inte tänka, eller arbeta, hon sysslar endast med ytliga och föga
intellektuella saker (grammofonen, veckotidningar, kuddbroderi), samt uppskattar
"sentimental, amerikansk film" (272). Amy är som kvinna det främmande, det
radikalt Andra, som Henry inte kan nå verklig kunskap om. Läsaren förstår också
att Henry i motsats till Amy har högre intressen.

Amy blir ett exempel, en stiliserad typ, som återfinns i 'sensationsfilm' och
populärlitteratur.171 Hon kan jämföras med hjältinnorna i Michael Arlens Den
gröna hatten. Roman för de utvalda eller Mika Waltaris Suuri illusioni. Så här
beskrivs Iris March i Den gröna hatten:

Hon var verklig, ända tills hon rörde vid en. Hon var av denna världen, ända tills
hon rörde vid en. Hon var en kvinna, ända tills hon rörde vid en. Då blev hon
kvinnan, och man själv blev luft. Hon blev en fläkt av kvinnlighet iklädd köttets
mjuka, lockande mysterium. När man rörde vid henne, rörde man vid allt vad åtrå
heter. Hon var ogripbar och opersonlig som all åtrå. Hon var likgiltig för allt,
utom sin egen åtrå. (Arlen 1925, s 245.)

Caritas Holm, som efter det att hon i 18-årsåldern förförts av en äldre man är

sinnlighetens fånge, och som menar att kvinnor inte är skapta för att förstå meta¬
fysik och filosofi, beskrivs på detta sätt i Suuri illusioni: "Nyss hade [Caritas]
varit en ung flicka, som skrattade och pratade oförväget och fritt, koketterade
djärvt och längtade efter äventyr. Men nu var hon en kvinna, kall, överlägsen,
sminkad och farlig."172 Det är mot bakgrund av bland andra Iris March och Cari¬
tas Holm som Amy skall ses. Arlen och Waltari avslöjar i slutet av sina romaner
hemligheten som förklarar sina hjältinnors uppträdande. Henry avslöjar aldrig den
'äkta' Amy, han ger aldrig förklaringen till hennes fall eller hennes uppträdande.

Amy kopplas av Henry samman med veckomagasin, amerikanska filmer och
dansrestauranger - men söker ta sig ur den världen, den stiliseringen. Sålunda kan
gestaltandet av Amys försök att dekonstruera Henrys bilder ses som en kritik mot
samtidens kvinnosyn. De strukturer som läsningen lyfter fram blir i detta ljus
inte ett avslöjande av parlandska fördomar, snarare en diskussion av 1920-talets
kvinnobilder. Dock tar romanen inte ställning - det är upp till läsaren att tolka
spelet mellan Amy och Henry.

Romanens Henry tycks ha lånat det mönster med vilket han tolkar Amy från
Prousts roman. Om vi ser mottot som en läsanvisning finner vi flera paralleller
till förhållandet mellan Henry och Amy. Historien om Swann och Odette, så
som den berättas i "Un Amour de Swann" i första volymen av A la recherche du
temps perdu, kan jämföras med Sönder. Henry blir Swann, men framför allt får

171 Jämför Parlands artikel "Filmens inverkan på våra dagars litteratur", Hbl 20 oktober 1929, H
Parland 1970, s 110-113; samt avsnittet "Filmartiklar i Hufvudstadsbladet" ovan. - Se t ex Maurice
Dekobra, Madonnan i sovvagnen 1926, Prins eller pajas 1928, Den vingade Venus 1930.
172 Waltari 1930, s 220-221, 207, citat från 21.
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teckningen av Amy nya konturer om vi låter henne dubbelexponeras med Odette,
kokotten tillhörande halvvärlden. Odette har inget yrke, har inledningsvis alltid
tid, hanterar svartsjuka och flera kavaljerer med naturlig självklarhet, är i grund
och botten hederlig, ogillar att ljuga. Hon lever på de pengar Swann sänder
henne, kanske också på vad andra bidrar med. I insiktsfulla ögonblick ser Swann
dubbeltydigheten i frasen 'att äga någon', det sexuella och det ekonomiska vävs
ihop, men Swann inser i sin svartsjuka också att den makt han har över henne är
mindre än hennes över honom. Samtidigt är Odette paradoxalt nog inte 'hans typ'
[mon genre].113 Swann sänker sig till Odettes sociala nivå, men bör inte gifta
sig med henne. Förhållandet är en social skandal, som förvärras av att Swann
faktiskt är kär i Odette - en hemlig älskarinna vore mer acceptabel. Också i
teckningen av svartsjukans kemi och anatomi, både borrandet i de egna känslorna
och spekulationerna om vem rivalen är och när Odette möter honom (eller
henne), liknar Prousts roman Sönder. Den andre har inga tydliga drag, kan vara
vem som helst - i Henrys fall nästan en dubbelgångare. Man kan också finna
enskilda parallella scener. Henry går förbi Amys misstänkt upplysta fönster;
Swann tar fel på upplyst fönster, något som följs av en scen där Odette har någon
hos sig och låtsas vara oanträffbar.174 Det finns i "Un Amour de Swann" till och
med en scen där Swann ser på gamla fotografier av Odette och minns hennes
blomstring, en parallell till när Henry kört fast med sin roman och plockar fram
ett gammalt foto av Amy för att komma vidare, få nya associationer.

Il la regardait longuement pour tåcher de ressaisir le charme qu'il lui avait connu,
et ne le retrouvait pas. Mais savoir que sous cette chrysalide nouvelle, c'était tou-
jours Odette qui vivait, toujours la méme volonté fugace, insaisissable et sour-
noise, suffisait å Swann pour qu'il continuåt de mettre la méme passion å chercher
å la capter. Puis il regardait des photographies d'il y avait deux ans, il se rappelait
comme eile avait été déliceuse. Et cela le consolait un peu de se donner tant de mal
pour eile. (P I: 287.)175

Likheterna i detaljer skall inte överdrivas. Swann gifter sig med Odette, medan
Amy dör för Henry. (Dock gifter sig Swann med Odette när hans kärlek till
henne dött - när hon så att säga är död för honom.) Vad jag vill lyfta fram är
mönstret av ekonomi, kärlek och svartsjuka; Odette som grund för Henrys tolk-

173 "Un amour de Swann" P I: 186-375 / "Swann och kärleken" B I: 217-443. Några exempel: P I:
358 / B I: 423; P I: 375 / B I: 443; P I: 280-281 / B I: 331-332
174 P I: 272-278. / B I: 317-328. - Jämför E Stenmark 1968, s 436-453. Stenmark ser dock
överensstämmelsen som ett ordagrant lån. - I de dagboksanteckningar från april-maj 1929 som jag
tidigare citerat, beskrivs ett klättrande mot ett upplyst fönster, mer likt Prousts roman än mot¬
svarande scen i Sönder. HPA, delvis citerat i O Parland 1993.
175 "Han såg länge på henne för att söka få grepp om den charm han fordom funnit hos henne,
men kunde inte återupptäcka den. Men vetskapen om att det alltjämt var Odette, som under detta
nya skal levde med ständigt samma flyktiga, ogripbara och opålitliga vilja, var nog för att Swann
skulle fortsätta att lika lidelsefullt söka fånga henne. Han såg på fotografier som tagits för två år
sedan och mindes hur tjusande hon varit. Detta tröstade honom i någon mån över att han
ansträngde sig så mycket för hennes skull." B I: 339.
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ningsmönster av Amys handlingar. Liksom Odette (och Saint-Loups älskarinna
Rachel) blir det raster genom vilket Marcel ser sitt förhållande till Albertine, är
Henrys förhållande till Amy bestämt av en Odette-lik bild av Amy.176 Vare sig
Albertine (Amy) bedrar Marcel (Henry) eller ej, uppkommer misstanken om
andra kärleksmöten av vetskapen om Odettes historia. Marcel har förgiftat sig
själv med svartsjukans 'mikrober', och inser plötsligt:

Je pensais alors å tout ce que j'avais appris de 1'amour de Swann pour Odette, de la
fa9on dont Swann avait été joué toute sa vie. Au fond si je veux y penser, 1'hypo-
thése qui me fit peu å peu construire tout le caractére d'Albertine et interpreter
douloureusement chaque moment d'une vie que je ne pouvais pas contröler tout
entiére, ce fut le souvenir, 1'idée fixe du caractére de Mme Swann, tel qu'on m'avait
raconté qu'il était. Ces récits contribuérent å faire que dans l'avenir mon imagi¬
nation faisait le jeu de supposer qu'Albertine aurait pu, au lieu d'etre une jeune fille
bonne, avoir la méme immoralité, la méme faculté de tromperie qu'une ancienne
grue, et je pensais å toutes les souffrances qui m'auraient attendu dans ce cas si
j'avais jamais du l'aimer. (P III: 199-200.)177

Också Marcel är medveten om att han konstruerar bilder av den älskade. Måhända
älskar ändå Marcel Albertine, men han vågar inte visa det, då mönstret från Odette
och Rachel är för starkt:

Malgré moi, toujours poursuivi dans ma jalousie par le souvenir des relations de
Saint-Loup avec 'Rachel quand du Seigneur' et de Swann avec Odette, j'étais trop
porté å croire que du moment que j'aimais, je ne pouvais pas étre aimé et que
l'intérét seul pouvait attacher å moi une femme. Sans doute c'était une folie de
juger Albertine d'apres Odette et Rachel. Mais ce n'était pas eile, c'était moi;
c'étaient les sentiments que je pouvais inspirer que ma jalousie me faisait trop
sous-estimer. Et de ce jugement, peut-étre erroné, naquirent sans doute bien des
malheurs qui allaient fondre sur nous. (P III: 508.)178

176 Åsbacka 1996 påpekar mycket riktigt att det spelar mindre roll hur mycket av Prousts roman
Parland läst. "Det är [...] tillräckligt om Parland under sina konversationstimmar så bara läst
'Swann och kärleken', eftersom det under de ca tvåhundra sidor det här rör sig om ges försmak av
vad som sedan - vad gäller kärleksrelationernas struktur - återkommer under romanens resterande
tvåtusenfemhundra sidor." Åsbacka framhåller likaledes riktigt att det knappast är fråga om att
Parland övertagit Prousts strukturer, utan att det han snarare känt "igenkännandets glädje, den en
författare kan känna då han eller hon hos en föregångare [...] finner stöd för sitt eget tänkande".
(136) - Till detta kan sägas att vi inte alls vet hur mycket Parland läste av Proust, men att han
ingalunda läste Proust (eller franska romaner överhuvud) endast under de föga formella
lektionerna i franska. (Se breven, där Proust nämns från november till mars.) Oavsett vad Henry
(eller Parland) läst pekar mottot ut Prousts roman - och dessa strukturer.
177 "Då mindes jag allt jag hört om Swanns kärlek till Odette och om hur han i hela sitt liv blivit be¬
dragen. Vid närmare eftertanke kan jag säga att den hypotes som kom mig att småningom uppkon¬
struera Albertines hela karaktär och till min egen pina uttolka varje moment i hennes tillvaro, som
jag inte helt kunde kontrollera, byggde på minnet av madame Swanns karaktär och den fixa idé jag
efter hörsägen bildat mig om den. Dessa berättelser medverkade till att jag längre fram skulle leka
med tanken att Albertine kunnat vara en annan än den präktiga unga flicka hon faktiskt var, att hon
kunnat vara lika omoralisk och äga samma förmåga att bedra som en före detta sköka, och jag
tänkte på alla de lidanden som i så fall skulle ha väntat mig, om jag älskat henne." B IV: 233.
178 "I min svartsjuka förföljdes jag oavlåtligen av minnet av Saint-Loups förbindelse med 'Rachel
då Herrens nåd' och Swanns med Odette, och detta gjorde mig ofrivilligt benägen att tro att jag inte
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Svartsjukan leder till att Marcel inte tror sig kunna väcka Albertines kärlek, och
att hennes omsorger om honom endast är dikterade av "egennytta" [1'intérét],
Marcel använder (och kan inte låta bli att använda) berättelsen om Odette respek¬
tive Rachel i sin 'uppkonstruering' av Albertine. Odette blir modell för tolkning¬
en av Albertine och en nyckel till Albertines karaktär. Albertine är Albertine,
men samtidigt Odette (och Rachel). Så förhåller sig ett flertal av romanfigurerna i
Prousts roman till varandra, som repetitioner, paralleller, varianter av varandra
(och tolkningsmönster för varandra och läsaren). Vi kunde samla serier, kedjor av

'figurala' förhållanden: Odette, Gilberte, Rachel, Albertine; Swann, Marcel, Saint
Loup, Charlus (vilket placerar in violinisten Morel i den första räckan).179 För¬
hållandet mellan Henry och Amy är Sönders intertextuella förlängning av
mönstret, där Henry alltså är Swann och Marcel (i första hand). Henrys ställning,
intressen och sensibilitet kan alltså - i förhållande till Amys - förstås som jäm¬
förliga med Swanns eller Marcels. Henry har pengarna, anseendet, konstintresset
och förmågan till självreflektion - medan Amy saknar allt detta. Samtidigt är
Henrys och Amys miljö - 1920-talets Helsingfors, dess parker, krogar och bad¬
stränder - fjärran från de aristokratiska salongerna och det myllrande persongalle¬
riet i Prousts roman.180 Historien om Swann och Odette, Marcel och Albertine
(etc) är placerad i en annan tid och miljö. Det är i relationerna som kopplingen
finns mellan Prousts figurer och Parlands.

Henrys litterära projekt - 'att skriva ned Amy' - blir en kamp mellan projek¬
tet och 'verkligheten', som inte vill bli litteratur. Problematiken är besläktad
med Alonso Quijanos i Don Quijote. Medan dennes omvärld inte anpassar sig
till hans benämningar på den - "Väderkvarnarna uppför sig inte som lömska
jättar, värdshusflickan är ingen fin dam och bondflickan känns förstås inte vid
namnet Dulcinea"181 - anpassar sig inte Amy till Henrys 'verk', hon anpassar
sig inte till beteckningen sköka. Amy är i bokstavlig mening en litterär figur, en

kunde vara älskad eftersom jag själv älskade, och att en kvinna endast kunde fästa sig vid mig av
egennytta. Det var förvisso vansinnigt att döma Albertine efter Odette och Rachel. Men det var
inte henne, utan mig själv, det var de känslor jag förmådde inge, som jag underskattade på grund
av min svartsjuka. Många av de olyckor som skulle drabba oss hade helt visst sitt ursprung i denna
föreställning, som kanske var felaktig." B IV: 587.
179 Se t ex Arne Melberg, "Mimesis i tid: Auerbachs figura", TFL nr 2, 1996, s 69-79. - Melberg
vill i artikeln frigöra begreppet figura från en kristen tolkningstradition genom att vidareutveckla
Auerbachs mimesis- och/Igwra-resonemang. (Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit
in der abendländischen Literatur [1946/1949], Bern-München 1971.) En hermeneutisk figura måste
inte ses som en avslutad trop i och med Dante, som hos Auerbach, menar Melberg, figural tolkning
kan också användas i litteraturen efter Dante, då det finns "temporala spänningar i all verklighets¬
representation och all mimesis", och "det Auerbach kallar 'figura' borde därför kunna tillmätas
giltighet utöver den kristna traditionen som ett permanent alternativ till allegorin och symbolen".
Melberg föreslår att vi skall beskriva förhållandet mellan Marcel då och nu (och mellan Marcel
och Swann respektive Charlus) som figuralt. - På samma sätt skulle förhållandet mellan Henry i
berättelsens då och berättandets nu kunna beskrivas.
180 Jämför R Enckell 1966: "Men Prousts förnäma miljö har hos Parland övergått till att bli ett
sjabbigt förbudslags-Helsingfors med förorter."
181 Melberg 1996, s 73.
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efterbildning av andra litterära gestalter. Henry konstruerar en litterär, möjlig
Amy i berättandets tid. Han imiterar litteratur, inte 'verklighet': "Hade han inte
schematiserat henne till en typ, en romantyp, som endast levde på papperet?"
(288) Redan i berättelsens tid konstruerar han möjliga berättelser om Amy;
berättelser som då var hans sätt att försöka förstå, men blev hans sätt att miss¬
lyckas förstå, Amy. Som jag tidigare antytt finns det en andra chans för Henry att
förstå, i berättandet, men då måste andra mönster underminera eller övertrumfa
Odettes, vilket alltså leder till att Amy beskrivs som prostituerad - Amy
proustitueras. Parlands text kopierar inte Prousts, den involverar den i sitt spel av
betydelser. 'Odette' kan ses som en störning i Sönder.

Hur förhåller sig då Henry i berättandet till vad han berättar? Återigen kan vi
ta hjälp av A la recherche du temps perdu. Arne Melberg framhåller hur skill¬
naden mellan det proustska jagets temporala positioner suspenderas, hur Marcel
kan vara

en naiv ung man, som nyfiket men oförstående registrerar världen omkring sig,
samtidigt som han i minnet vet allt, reflekterar, moraliserar och ser tillbaka.
Berättare och aktör är skilda åt i tiden men en och densamma ner i grammatiken, de
flyter samman i berättelsen samtidigt som de konstitueras av sin åtskillnad, som
är bokens temporala spännvidd. (Melberg 1996, s 77.)

Detsamma kan sägas om Sönders berättare och aktör. Henrys då förklarar Henrys
nu, samtidigt som Henry i berättandet delvis ser vad han i berättelsen inte såg,
och på samma gång som han i berättandet återupplever det förgångna - berättan¬
dets nu och berättelsens då dubbelexponeras. Karin Petherick har uttryckt detta
väl, citerande Henrys utläggningar om fotots förtjänster; "En fotografis hela tjus¬
ning ligger just i dedär förut icke observerade detaljerna" (184):

This is a notion of crucial importance, since what the novel is doing is to present,
in effect, a double exposure; by means of actual photographs and memories
arising out of them, the narrator lays two versions of reality side by side, he be¬
comes aware of what actually happened, as opposed to what he allowed himself to
be conscious of at the time. This leads to statements of the type: [...] 'jag fortsatte
att prata och skåla. Och hon hörde förvånat och efterhand ovilligt på, vilket jag
emellertid inte märkte. Kanske jag inte heller ville märka' (p. 264). The attrac¬
tiveness of this method is its directness - there is no amplifying or mediatory
comment, the reader simply becomes aware of the memory process revealing the
truth to the narrator. [—] He [Henry] feels impelled to break down the false picture
of Amy, but of course the fascination of the novel is that in the process he also
cracks his own image; to what extent Parland himself finds his narrator selfish and
emotionally shallow is not revealed by the text, which in that sense is extra¬
ordinarily 'open'. (Petherick 1976, s 49-50.)182

182 Petherick jämför Parlands dubbelexponeringsteknik med Dostojevskijs: "Parland, in short, is
developing in his own detached and almost clinical way a form of psychological realism (memory
repression, hidden and ambivalent motives) explored by Dostoevski in his novels." (50) Jämför E
Stenmark 1968, s 448-449. - Se också Genette 1995, s 56-59, om greppet enigma hos Proust.
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Ytterligare en komplikation kan läggas till Pethericks framställning. Minnes¬
processens resultat, berättandet, avslöjar endast delvis och stundvis 'sanningen'
för Henry. Inte heller i berättandets tid inser han till fullo vad han berättar. Att
Henrys, eller Parlands i de fall man satt likhetstecken mellan Parland och Henry,
ambition med romanen är att skriva sig fri har framkastats av bland andra Rabbe
Enckell, Sven Grönvall, Torsten Ekbom, Ghita Barck och Robert Åsbacka. Om
ett av Henrys motiv är att skriva sig fri, eller att skriva för att förstå, misslyckas
han. Också i romanens sista rader försöker Henry komplettera porträttet av

Amy.183
Medan Henry konstruerar bilder av Amy, tycks hon försöka dekonstruera dem,

eller åtminstone få honom att konstruera bilder som utgår från henne. En
skiljelinje mellan Henrys syn på Amy och hennes agerande kan iakttas i diskus¬
sioner om pengar. I kapitel 7, "Gråthistoria", ställs det hela på sin spets. (I
kapitel 5 diskuterar Henry ekonomi och Amy med Gunnar, samt passerar Amys
upplysta fönster och möter en eventuell rival. I kapitel 6 telefonerar Henry Amy
om det upplysta fönstret, samt lyckas arrangera ytterligare ett lån.) Henry och
Amy sitter på ett strandkafé och Amy berättar att hon har spelat kort och förlorat
pengar. Henrys reaktion är omedelbar; han måste ersätta förlusten.

- Huru mycket? frågar jag så lugnt som möjligt, och griper alldeles för tidigt i
barmfickan.

Men Amy låtsas inte höra vad jag säger. Kanske hon också faktiskt inte hör.
Hon sitter med lockarna pressade mellan händerna och ser på måsarna, vilka glida
av och an framför terrassen. Hon ser liten och drömmande ut.

- Huru mycket, upprepar jag redan en smula enerverad. 200? 300? 500? 1000?
Säg?

Men hon sitter bara där och pressar huvudet mellan fingrarna så att lockarna
kvälla fram mellan dem. Så vänder hon sig mot mig, och på hennes ansikte ser jag
tydligt att hon faktiskt inte uppfattat vad jag sagt. Det småler inåtvänt och tycks
inte ens observera att jag sitter bredvid. (206)

Amy ser på måsarna, och dubbelexponeras framgent med dem. Henry har inte
förstått vari problemet ligger, lyssnar inte till vad Amy säger, utan har fokuserat
sitt intresse på med hur mycket han måste gottgöra Amy. Texten fortsätter:

- Tror du att det skulle vara svårt att dränka sig här? frågar hon om en stund, åter
vänd mot måsarna. De flaxa uppmuntrande med sina vitglänsande vingar och en av

183 R Enckell 1932, Grönvall 1932, Ekbom 1974, Barck 1988, Åsbacka 1996. Åsbacka skriver att

svartsjukan, som håller Henrys intresse för Amy vid liv, inte längre har någon funktion efter Amys
död. Därför skall romanskrivandet befria honom från svartsjukan, genom att ge en slutgiltig bild av
Amy. (142) Se vidare "Tidigare forskning. Reception" i kapitel I. Åsbacka håller det öppet huru¬
vida Henry lyckas eller ej, men citerar epilogens slut och antyder därmed att han misslyckas.
Romanen och den tematiserade skrivprocessen kan ur detta perspektiv ses som en förevändning
för att berätta och frigöra sig (och på samma gång beskriva skapandeprocessen). (138) Jag argu¬
menterar precis tvärtom, att historien om Amy är ett sätt att få en roman skriven. Båda synsätten
eller perspektiven är fullt rimliga och behöver inte ta ut varandra, de finns i texten och kan ges
olika vikt beroende på läsarens infallsvinkel.
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dem störtar sig huvudstupa ner i vattnet: så där enkelt är det. Kommer opp igen och
seglar bort, följd av de andra.

- Huru mycket? upprepar jag denhär gången så bestämt att hon måste höra det.
2000? Det är en trevlig soppa, du åstadkommit igår. Men säg då för Guds skull.

Hon vänder sig hastigt mot mig och hennes ögon är som hos ett sårat djur: -
Vad är det egentligen du vill av mig? Du med dina evinnerliga huru mycket. 50:75
om du absolut vill veta det. Och det är naturligtvis därför som jag vill dränka mig.
Inte sant?

Hon skrattar till och hennes röst har med ens blivit skarp och gäll som
måsarnas. (206)

Henry förstår inte. Om det inte är pengarna som är problemet, vari ligger då
problemet? Notera att vi ännu inte ges några kommentarer från berättandets till¬
bakablickande perspektiv. (Att Henry beskriver Amy som en mås, kan tolkas
som att uppträdet berör honom. Överlagringen är relativt originell i romanen.)

- Vad är det då? frågar jag förbryllad. Någonting prasslar till mellan mina fingar
och jag stoppar skamset sedeln tillbaka i fickan. Det är då fan, att man alltid skall
göra allt förhastat.

Amy ser hotfullt på mig. Vad det är? Du, och endast du. Jag är utled vid dig. Och
jag slipper inte ifrån dig. Här sitter jag bredvid dig och har äran att se på huru du
dricker kaffe. När du druckit ur dendär koppen, kommer det att bereda mig det höga
nöjet att få servera en till. Är detta inte nog?

- Kära lilla Amy, säger jag så vänligt jag kan. Inte behöver du servera mig
mera kaffe, ifall detta förstör ditt humör. Jag kan ju själv. Men jag hejdar
mig förskräckt. Hon ligger handlöst över bordet, och snyftar, snyftar, att man kan
tacka Gud för att det inte finns människor i närheten.

Så rycker hon opp sig och faller ihop mot min skuldra. En servererska visar
sig för ett ögonblick, men drar sig förskräckt tillbaka. Det är verkligen en Guds
lycka, att det inte finns några andra människor på strandkaféet. Det är lyckligtvis
middagstid —. (207)

Henry reflekterar ej över sin fixering vid pengarna, endast över att han för tidigt
och för klumpigt visade sig beredd att betala. Att ha en gråtande Amy hängande
på sin axel beskrivs som "den mest idiotiska situationen" i hans liv, och han
hoppas innerligt och räddhågat att ingen ser dem. Orsaker till gråten söks i att
hon till äventyrs "råkat någon av sina forna bekanta", och att hon vid dessa
tillfällen "brukade bli såhär efteråt". (Vi får aldrig veta mycket mer om Amys
"forna bekanta" - de gör henne ledsen, äldre, mer sliten och målad.) En möjlig
insikt far genom hans huvud: "Eller har jag faktiskt sårat henne med mina frågor?
Jag visste då verkligen inte - att hon var så granntyckt." Dock övergår han till
att koncentrera sig på det för honom genanta och obehagliga i situationen, samt
att utan inkännande trösta Amy, medan han tänker över ett affärsbrev (som skall
hjälpa honom att "bli kvitt alla bekymmer och obehagligheter", ställa alla "med¬
tävlare i en alldeles annan kategori" och göra honom till ensam "herre på
täppan"). (201-209) Inte förrän han i tankarna är klar med ett brevkoncept,
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kommer han att tänka på Amy igen, men är fortfarande mest inriktad på att
scenen skall ha passerat osedd:

Men till slut, [...] började mina tankar tveksamt söka sig tillbaka till utgångs¬
punkten och jag upptäckte åter Amy bredvid mig. Hon hade rätat på sig en smula
och tyngde inte längre så handlöst som förut mot min nu faktiskt domnade
skuldra. Jag hajade till en smula, emedan jag trodde, att hon kanske märkt huru
likgiltig hon var för mig i dethär ögonblicket, men så upptäckte jag att hon höll
min hand i sin och när hon vände huvudet mot mig skimrade i hennes ögon ett
omförlåtelsebedjande och ännu lite fuktigt sken. Jag försökte att så hastigt som

möjligt försätta mig in i den nya situation, som därigenom inträtt, och samlade all
min kraft för att förjaga detdär brevkonceptet, som allt fortfarande skymde undan
allt det övriga. Jag måste ju vara förberedd att få höra Amy bikta någonting för
mig eller avgiva någon förklaring för sitt besynnerliga beteende. Hon såg så bed¬
jande på mig och hade blivit så späd och liten, att jag faktiskt med en förtvivlad
ansträngning lyckades låsa in dedär påhängsna och eggande tankarna i något
bakre gemak av hjärnan. Jag böjde mig närmare henne och strök hennes hand.

- Kära, lilla Amy, sade jag med en rest av segerkänsla i rösten, som jag dock
genast upptäckte och undertryckte, - huru är det med min flicka nu? Kanske det var
bra att du grät ut. Lyckligtvis fanns ingen i närheten som kunde ha sett det, så det
ju inte är så farligt alls. (209-210)

Amy ser förvånat upp, och Henry kommenterar att hon säkerligen glömt att de
befinner sig på en offentlig plats, och inte hemma hos henne. Amy ber om ur¬
säkt, och tillägger: "Men det kommer ibland över mig. Och då kan jag inte läng¬
re. —" Scenen övergår här till att diskutera kärnan i förhållandets misslyckande.
Notera att här bryter berättaren Henry in med en på samma gång ursäktande som

bekräftande kommentar till Amys farhåga. Henry håller med Amy, men vill inte
såra henne med sitt instämmande, och är inte beredd att ompröva sin egen syn på
relationen. Det viktiga är att han inte sårar henne. Han säger en sak, men tänker
en annan. Notera också att Amy här tillfälligt återinförs som narrataire, något
som avslöjar passagens betydelse i berättandet.

- Vad kan du inte längre med? frågade jag förbluffad.
Hon såg förvånad opp: Allt detdär att jag sålt mig åt dig —. Jag har inte

sålt mig åt dig! snyftade hon med ens till igen. - Men du tror säkert att jag gjort
det! 184

- Hm, kunde jag inte låta bli att säga, men jag tror att hon inte hörde det. Jag
önskar ännu denna dag att du inte hört det, Amy. - Jag sade:

- Men varifrån i Herrans namn har du fått detdär ifrån? Huru skulle jag komma
på en så vansinning idé? Äro vi kanske inte vänner?

Kanske, mumlade hon ännu saktare. Men när du frågade så fullkomligt affärs¬
mässigt, då jag berättade för dig om detdär kortspelet. Det gjorde så ont —

Jag visste verkligen inte vad jag skulle svara. Men hon smög sig närmare och
lyfte sitt ansikte mot mig. Kyss mig, befallde hon ängsligt och bestämt.

Jag såg förskräckt omkring mig, servererskan stod i närheten och betraktade
oss med iögonenfallande intresse. Och då gjorde jag den största uppoffring, som

184 Jämför det strukna (här med kursiv): "Men du tror säkert att du köpt mig\" Manuskriptet, s 35.
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jag någonsin gjort för Amy, jag kastade en bönfallande blick på servererskan,
böjde mig ner och kysste Amy på munnen. (210-211, mina kursiveringar.)

Henry ljuger när han påstår att han inte kan begripa varför han skulle tro att Amy
sålt sig åt honom. Amy tycks inte övertygad, och vill ha ömhet. Hennes upp¬
maning är formulerad i ett för Sönder karakteristiskt ordpar, "ängsligt och be¬
stämt". Berättarens tvekan och dubbla perspektiv fortplantar sig i adverb, adjektiv
och ibland substantiv som motsäger sig själva - typiskt i en roman som
tematiserar dubbleringar och splittring.185 Här är Amy ängslig då hon inte litar
på Henrys försäkran, och bestämd då hon kräver en kyss - kan hon inte lita på
orden, skall hon övertygas av handling. För Henry är det i första hand en "upp¬
offring", tillika den största uppoffring han "någonsin gjort för Amy".

En summering: Henry vill inte bli sedd offentligt alltför nära Amy, än mindre
avslöja att de har ett förhållande. Han räknar med att betala Amy, när hon behöver
pengar. Inte ens när Amy formulerar på vilket sätt hans föreställning om henne
är snedvriden förändras hans syn på förhållandet. I berättandet är Henry fortfarande
mer mån om att inte ha avslöjat sin inställning för Amy, han ser inte vilken
skada denna hans konstruktion fört med sig.

"Några dagar senare", i nästa scen (i det åttonde kapitlet, "Skandal"), försöker
Amy förändra sin situation och sitt beroende av Henry. Hon uppsöker honom på
"kontoret 'Parland & Co.'", och Henry märker direkt "att hon hade någonting
viktigt att säga". Amy sätter sig i besöksstolen, synar Henrys hatt (tecknet för
rivalen), och ser ut mot det yttre rummet, där skrivmaskinerna rasslar. Henry
informerar parentetiskt läsaren om att personalen hade "fått order att arbeta till
varje pris, så snart någon besökande, som det gällde att imponera på, infunnit sig
på kontoret", men att de denna gång rasslar i onödan, "av något misstag, hade de
väl ansett Amy för en sådan". Amys ärende är att frigöra sig, att bli ekonomiskt
oberoende, med hjälp av Henry, som i sin tur inte förstår någonting, skrattar och
ger sin bild av Amy:

tror du, du skulle ha råd att bestå dig med en maskinskriverska till?
- Huru så? sade jag förbluffat, och sökte förgäves gissa mig till fortsättningen

på en så pass originell inledning.
- Jag har tänkt på att söka mig en tjänst, svarade Amy lugnt och såg mig sta¬

digt i ögonen.
- Jag måtte inte ha svarat på en lång stund, men när jag äntligen samlat mig

brast jag ut i skratt.
Hon såg förebrående på mig.
- Vad i Herran namn har gått åt dig, Amy? Är du sjuk? Eller — inte har du väl

druckit någonting idag?

185 Några exempel: (substantiv:) hopplöshet och förtjusning (274), artighet och framkallning av
Veloxpapper (188), uppmjukning och absolut passivitet (261), tomhet och svalka (283);
(adjektiv/adverb:) grymma och likgiltiga (178), pockande och vidlyftigt (191), ängsligt och bestämt
(211), förhastat och meningslöst (267), gråtung och varm (200), rådlöst och ljumt (225), sparsamt
och grått (251), vänliga och dumma (287), olyckligt och bladigt (218), vemodigt och lugnt (struket
parti, manuskriptets s 82 [1966, s 283]).
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Hon tog åter min hatt och synade den mycket noga: varför varför talar du
så här till mig. Förstår du inte - att jag vill göra slut på dendär historien. Varför
kan jag inte arbeta och förtjäna pengar lika väl som någon annan.

- Där ha vi det, avbröt jag. Det är just det att du inte kan arbeta och förtjäna
pengar som någon annan. Det passar dig inte. Det - det kommer att förstöra dina
händer, kära Amy, se inte så ledsen ut, men förlåt, du duger till vad tusan annars
som helst - men inte till arbete. (241, min kursiv.)

Amy vill frigöra sig från något, men enligt Henry är hon oförmögen till detta.
Henry tycks känna till vad - "dendär historien" -, medan läsaren undanhålls
vidare information och endast kan spekulera. Är det fråga om ett lån, en tacksam¬
hetsskuld, eller någon typ av prostitutionskontrakt? Eller har Henry räddat Amy
ur prostitution, men misslyckats med att frigöra sig från bilden av Amy som
prostituerad? Detta skulle vara en tänkbar förklaring utifrån det av romanen
givna, men förblir samtidigt en obekräftad hypotes. En läsning som sökte bio¬
grafiska förklaringar skulle lätt kunna finna några olika möjliga svar, men alla
skulle vara reducerande i förhållande till romanen, som medvetet undviker dessa
svar.186 Att det ekonomiska i relationen aldrig formuleras tydligare än så medför
att förhållandet får karaktären av en gåta, vars svar endast antyds.

Den sista förolämpande repliken får Amy att börja gråta, och den villrådige
Henry funderar över, men törs inte fråga, om hon behöver pengar. Också i denna
situation vandrar hans tankar bort från Amy, till de ekonomiska transaktionerna,
och till att han borde skaffa en ny hatt. Tanken på hatten för dock tillbaka till
rivalen, och Amy: "åter vandrade mina tankar någonstans långt bort från Amys
bekymmer och sorger, men stötte överallt på motstånd och måste vända tillbaka
till hatten, kring vilken de började kretsa i allt hastigare cirklar". (242) Här måste
diskussionen föras in på romanens subjekts- och objektsdubbleringar, men först
bör vi fråga oss varför scenen har fått rubriken "Skandal"? Är det en skandal att
Amy kommer till kontoret? Är det att hon vill skaffa sig ett arbete, eller att hon
vill göra sig fri? Eller, slutligen, är det Henrys uppförande som är skandalen? Det
är i detta kapitel den mystiske rivalen och Henrys svartsjuka verkligen etableras.
Möjligen är detta rubrikens skandal.187

186 Jämför tidiga utkast, som samlats till 'novellen' "Vad gör det för skillnad?" i H Parland 1966, s
129-139. Där har rivalerna ansikten och namn, den döende kvinnan en dotter, Henry en far, etc. -

Grönvall och Neovius knyter ännu fastare Amy till en kvinna i Parlands närhet. Grönvall 1932 och
1969, Neovius 1969. Den biografiske detektiven får än fler 'svar' i HPA. - Jag menar att det vore
att göra romanen en otjänst, att förminska den, om jag här presenterade de biografiska svaren.
Amy är inte Nancy, utan en konstruktion (inte en rekonstruktion) byggd på Nancy och Megy, samt
Odette, Rachel, m fl.
187 En förklaring som har med romanens tillkomstprocess att göra ges av några anteckningar i
HPA: "Ami börjar skita i mig. Skandaliserar. Kommer upp full till mig, börjår åter tala om arbete.
Jag ger henne något litet. Hon hostar. Lägger sig. Ringer upp till mig." Skandalen skulle alltså vara
att Amy kommer berusad till Henry.
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Mannen med den gråa hatten

Ma jalousie naissait par des images, pour une souffrance, non

d'apres une probabilité. (P III: 534.)188

Ainsi Swann se parlait-il å lui-méme, car le jeune homme qu'il
n'avait pu identifier d'abord était aussi lui; comme certains
romanciers, il avait distribué sa personnalité å deux person-
nages, celui qui faisait le réve, et un qu'il voyait devant lui
coiffé d'un fez. (P I: 373.)189

Vi såg ovan att Henrys intresse för Amy hålls vid liv tack vare att hennes upp¬
trädande inte överensstämmer med hans bild av henne. Problemet ligger således
inte i Amys uppträdande, utan i konflikten mellan Henrys föreställningsvärld och
'verkligheten'. Detta förlänger dock paradoxalt nog förhållandet - Henry hinner
inte tröttna på Amy, utan blir tvungen att ständigt konstruera nya bilder av hen¬
ne. Vi såg också att Amy vanligtvis intresserar sig för nya bekantskaper, och att
hennes ansikte då i Henrys ögon präglas av "någonting naivt och obeskrivligt
tilldragande". Detta intresse för någon annan borde kunna vara början till svart¬
sjukereaktioner, om inte Henry vanligtvis kunde vara säker på att Amys nyfiken¬
het stillades, och att hon åter skulle vända intresset (eller det lugna uttryck "som
syntes vara en garanti för att hon tillhörde [honom]") mot honom. (217)

Robert Åsbacka kopplar Henrys svartsjuka till René Girards begrepp mime-
tiskt eller triangulärt begär. Mimetiskt begär uppstår genom "någon annans
förmedling", det vill säga begäret väcks inte spontant, utan som en efterbildning
av någon annans begär efter en sak, position, eller person. När begäret väckts blir
modellen en rival. De exempel på litterära figurer med mimetiska begär som ges
är Emma Bovary hos Flaubert, Julien Sorel hos Stendhal, och framför allt Mar¬
cel i A la recherche du temps perdu. "Begäret är alltid förmedlat. Marcels kärlek
till Albertine är beroende av att även andra begär henne. Vad som krävs är dels en
triangel, dels ett avstånd. En verklighet som tränger sig alltför nära inpå, raserar
idealbilden." Åsbacka menar att Henrys begär till Amy är mimetiskt, att hans
intresse väcks och upprätthålls av svartsjukan och föreställningen om en rival.
"Svartsjukan väcks, och med svartsjukan intresset och därmed begäret."190 Kopp-

188 "Min svartsjuka föddes ur bilder, genom en smärta - inte utifrån en sannolikhet." B V: 21.
189 "Sålunda talade Swann till sig själv, ty den unge mannen som han till en början inte kunnat
identifiera var också han själv; likt vissa romanförfattare hade han fördelat sin personlighet på två
figurer: den som drömde och den som han såg bredvid sig iklädd fez." B I: 440.
190 Åsbacka 1996, citat från s 135-136, 143. Åsbackas artikel saknar hänvisningar, men nämner
och citerar från Girards "To double business bound": Essays on literature, mimesis and anthro¬
pology, Baltimore-London 1978, samt hänvisar till Johan Asplunds Rivaler och syndabockar, Göte¬
borg 1989, för en kritisk genomgång av Girards författarskap. - I Anders Olsson, Mälden mellan
stenarna. Litterära essäer, Stockholm 1981, finns en presentation av Girards teori, samt ett par
litterära (drama)analyser med utgångspunkt i denna, s 157-215. Se också Olssons "En scen",
Hjorth & Svensson (red) 1996, s 56-66. Presentationen ovan bygger på Åsbacka, något förtydligad
med hjälp av Olsson och Asplund.
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lingen mellan Marcel, Henry och det mimetiska begäret är intressant, men jag
vill hävda att Henrys begär inte väcks av svartsjukan, men däremot upprätthålls.
Åsbacka resonerar som om mannens i den gråa hatten uppträdande hör till tiden
strax efter det att Henry och Amy träffats (och kanske till och med före det första
samlaget), och att begäret är en produkt av att en tredje part uppträder: "Så då
Henry bara några timmar efter mötet med mannen blir i det närmaste fixerad vid
tanken på rivalen, bildar han i sitt sinne den triangel som framöver kommer att
prägla kärlekshistorien. I sitt sinne, eftersom rivalens existens - det skulle ju
kunna vara en för Amy helt okänd man - är mindre viktig än Henrys upplevel¬
se."191 Men Åsbacka förbiser att mannen i den gråa hatten framträder först vid
"tiden före Amys död", och att Henry för att minnas den tiden tar hatten som

utgångspunkt. (242) Henry framhåller visserligen i kapitel 19 att svartsjukan
spelade en stor roll i förhållandet, men detta sägs i den iterativa tillbakablick som
sammanfattar romanens första del. I del II (som alltså mest uppehåller sig vid för¬
hållandets början) uppträder ingen man i grå hatt.192

Även om begreppet mimetiskt begär inte alldeles fungerar i detta samman¬

hang, kan föreställningen om triangulära relationer hjälpa oss vidare. Medan alltså
mannen i den gråa hatten avhandlas i romanens första del, om förhållandets senare
del, introduceras i del II en strukturell parallell till Henrys rival, kvinnan som

Henry kallar Brigitte. I och med att allt berättas ur Henrys perspektiv, kan man¬
nen i den gråa hatten ses som en subjektsdubblering, en projektion av Henry -

triangeln upprätthålls. Brigitte blir i Henrys föreställningsvärld en rival till Amy,
en objektsdubblering. Också här fylls triangelns positioner. I Sänders första del
tecknas en triangel av Henry, mannen i grå hatt och Amy (senare: hovmästaren,
Henry och Amy), och i den andra delen av Henry, Brigitte och Amy. Notera att
det är Henry som är trianglarnas agent - dock ej vid hovmästarens entré. Det är
alltså inte frågan om någon motsvarighet till de ovan diskuterade 'figurala' rela¬
tionerna i A la recherche du temps perdu (Marcel/Swann/Saint-Loup/Charlus,
Gilberte/Albertine/Odette/Rachel, etc), utan mannen i hatt och Brigitte är kon¬
struktioner, projiceringar av Henrys fantasi. Mannen i hatt och Brigitte är struk¬
turella fördubblingar och/eller klyvningar av Henry och Amy. Några genom¬
arbetade bifigurer finns inte i Sönder, med undantag av Gunnar. Snarare har de för
romanens huvudlinjer mindre viktiga karaktärerna arbetats bort ur romanen. Där
Proust är expansiv är Parland reduktiv.

Mannen i grå hatt introduceras (som vi ovan sett i avsnittet "Den gråa hat¬
ten") i det femte kapitlet, och i texten framhålls hur Henry skapar - konstruerar -
rivalen som en dubbelgångare av sig själv, utifrån det han minns av den man han

191 Åsbacka 1996, s 144. Jämför s 143: "Skulle inte mannen med den grå hatten finnas skulle
Henry tvingas uppfinna honom för att kunna fortsätta älska." Jag ställer mig frågande till om Henry
vill fortsätta älska. Är inte våra begär omedvetna och icke viljestyrda? Henry 'vill' inte fortsätta
älska, men tvingas kvar i begäret av sin föreställning om en rival.
192 I den version av Sönder som Åsbacka läst, 1966 års, har ett fragment där hattmannen uppträder
placerats i slutet av manuskriptets 19 kapitel, dvs i vad jag utifrån manuskriptets s 122 kallar del II.
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mött utanför Amys port - "Lång, åtsittande överrock, och en grå sommarhatt
med nervikta frambrätten" (202) - och det faktum att han själv äger en likadan
hatt. I Henrys svarta fantasi tar den andre mannen hans plats hos Amy, hatten
blir en leksak i deras lek: "Hon hade väl ställt sig framför spegeln, och han bakom
henne, så nära att hon väl fick luta sig framåt för att få den [hatten] påsatt. Och
sedan — hade hon med en tvär ryck vänt sig mot honom, och befallande lyft
läpparna mot hans ansikte, eller låtit sig falla bakåt, som hon tyckte om att
göra." (202-203)193 När Henry tecknat scenen, reagerar hans rum förvånat. Detta
kan vi se som en antydan om att Henry redan i berättelsens tid finner sina speku¬
lationer märkliga, men i berättandet alltså projicerar sina tvivel: Rummet
hörde förvånat på och möblerna, särskilt skrivbordet och bokhyllan, togo ett
chockerat uttryck på sig. Jag började med ens skämmas inför dem." (203) Hatten
blir tecknet för den parallelle mannen i romanen, en funktion eller position som
alltså förblir omärkt.194 I berättandets tid är tanken på själva hatten så emotio¬
nellt laddad, att den väcker Henrys minnen till liv. I berättelsens tid är hatten och
den "kväljande" svartsjukan nära sammankopplade, men - som jag skall visa -

inte nödvändigtvis orsakade av yttre, 'verkliga', händelser. Vad Beckett skriver
om Marcel och Albertine är i högsta grad tillämpligt på Henry och Amy:

Hans [Marcels] liv tillsammans med Albertine är vulkaniskt och han slits sönder
av en rad eruptioner: raseri, svartsjuka, avund, nyfikenhet, lidande, stolthet, ära
och kärlek. Denna sistnämndas form är en bestämd av hans slumpartade minnes-
och fantasibilder, en konstlad föreställning med vilken han till sin egen olycka
försöker få kvinnan att överensstämma. Albertine som människa betyder ingen¬
ting. Hon är inte en orsak, bara en föreställning lika fjärran från verkligheten som
Elstirs porträtt av Odette, vilket inte är ett porträtt av den älskade utan av den
kärlek som deformerat henne, är fjärran från den verkliga Odette. Hans ångest kan
således inte härledas från Albertine utan från en hel räcka lidanden och känslor
som genom vanan blivit associerade med hennes person. Hans liv med Albertine
skänker honom inte bara glädjeämnen utan innebär bara en pacificering, är ett
tecken på monopol. [—] Varje Albertines ord och gest fångas upp i svartsjukans
och misstänksamhetens malström, tolkas och misstolkas, brukas och miss¬
brukas. Varje ihågkommen händelse upplöses i denna misstrons syra.
(Beckett 1964, s 37-39.)

Den första bilden av en rival och av svartsjukan kopplas på ett intrikat vis
samman med en av romanfigurerna, direktör Stenberg, och Henrys verksamhet

193 Jämför Swanns fantasi om hur Odette, om han inte varit där, skulle behandlat någon annan
(Forcheville) så som hon behandlade honom: "[...] mais était peut-étre une heure pour de bon de
la vie d'Odette que s'il n'avait pas été lå, elle eut avancé å Forcheville le méme fauteuil et lui eüt
versé non un breuvage inconnu, mais précisément cette orangeade [...]." P I: 294. ["Kanske var
det faktiskt en timme av Odettes verkliga liv, kanske skulle hon även om han inte hade varit där ha
skjutit fram samma fåtölj åt Forcheville, hällt upp åt honom just denna apelsinsaft och alls ingen
okänd dryck [...]." B I: 347.]
194 'Finns' mannen i grå hatt, 'finns' en rival, är Amy otrogen? En man i grå hatt finns, men om
denne är en rival och om det över huvud finns en rival är höljt i dunkel, liksom huruvida Amy är
trogen eller ej.

299



som affärsman. Att lyckas i affärer skall hjälpa Henry att behålla Amy. Ekono¬
misk makt betyder makt över Amy. Gunnar menar att Henrys vidlyftiga ekono¬
miska projekt, hans supande och hans "krapula" har sin grund i förhållandet med
Amy:

Varifrån i helvete tänker du kanske ta pengar till alltdetdär? Gott, det har gått hit¬
tills. Bankerna ge kredit än så länge, och dendär cementhistorien, som du har satt i
gång har hittills täckt över Amys supéer och middagar. Men tror du, de kommer i
all oändlighet att bygga hus i Helsingfors? Du är en idiot! (197-198)

Bankernas kredit möjliggör Henrys affärer. Det element av självhävdelse som
finns i Henrys sätt att göra affärer, att han vill lämna alla "medtävlare" bakom
sig och bli ensam "herre på täppan", antyder att Henry ser framgång i affärer som
ett sätt att hålla förhållandet igång - och rivaler borta? Att vara en rival i affärer
kan vara dubbeltydigt - ekonomisk och sexuell makt vävs samman. I samtalet
med Gunnar framkommer att både han och Henry samma dag talat med direktör
Stenberg. Henry berättar om det lån han försökt få genom Stenberg, och att
denne skulle ge besked dagen efter. Gunnar har talat med Stenberg om bankernas
byggnadskredit, som inte skulle utsträckas över hösten, och har fått veta att
Henrys affärer då skulle gå om intet. Med andra ord väntar Henry, när han passerar
Amys fönster, på ett viktigt besked, och när hans svartsjuka väckts och rummet
reagerat, minns Henry både affären och Stenbergs hatt:

Och i morgon - ja för fan, i morgon skulle Stenberg ge besked. Hurudan hatt hade
Stenberg? Knall? men inte alltid. Ibland använde han en - ljusgrå filthatt med —

oppåtvikta brätten. Oppvikta — och med svart band. Säkert? Jag skall se efter i
morgon hurudan hatt Stenberg använder. Men nog var det ändå oppvikta brätten -
- -.(203)

Här görs en tydlig koppling mellan affär och affär - två trianglar dubbel-
exponeras. I kapitel 6, "Tvekan", som är strukturerat av telefonsamtal med några
replikskiften som inleds med telefonnummer och avslutas med att telefonluren
läggs ned, ringer Henry först Amy för att höra vad hon hade haft för sig vid ett¬
tiden på natten. Samtalet avslutas när han frågar om hon finner ljusgrå herrhattar
klädsamma. Därefter ringer direktör Stenberg. Hans repliker formar sig till en

skugglik upprepning av Henrys samtal med Amy.

- Det var angående dendär saken, som herr Parland talade om i går. Jag har
funderat på den i natt.

- Ja.
- Jag går med på saken ifall ett tredje namn kommer med.
- Tror direktören, att det är absolut nödvändigt!?]
- Absolut, och så en sak till. Inga omsättningar som senast. Om herr Parland

kommer efter ett, så skall vi arrangera saken. (204)
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Stenberg har "funderat på saken i natt", han vill att de skall träffas klockan ett
och som en antydan om en triangelrelation går han med på affären om "ett tredje
namn kommer med". Henrys fantasi kopplar samman ekonomisk och sexuell
rivalitet och försöker minnas Stenbergs hatt. Kapitlet avslutas med att Gunnar
lägger på, medan Henry talar om sitt enda spår av rivalen: "Säg mig, tror du man
kan känna igen en karl om man vet att han har ljusgrå sommarhatt med nervikta
frambrätten. Som min " (205) Stenberg försvinner efter denna episod ur
romanen, eventuellt för att föreställningen inte ges vidare näring. Stenberg visar
sig vara ett falskt spår. Men vem är då dubbelgångaren?

"Genom att skuggan [mannen med den gråa hatten] aldrig får ett eget ansikte
är det i första hand sig själv och sina egna önskningar som den svartsjuke överför
på rivalen: han blir en projektion av krafter som verkar inom berättaren själv",
skriver Erik Stenmark.195 Iakttagelsen är god, och vi har goda skäl att se den and¬
re som en projicerad dubbelgångare.196 Stenmark noterar emellertid inte att lik¬
heten mellan Henry och hattmannen ytterligare framhävs i det fragment som i
1966 års version fått avsluta kapitel 12 (manuskriptets kapitel 19) - det citeras
av Stenmark: "Här ingrep mannen med den gråa hatten. Författaren märkte att
mannen satt bredvid honom och de nedvikta brättena skuggade hemlighetsfullt
hans magra, grova ansikte." (239)197 Oavsett vart fragmentet kan tänkas placeras
i montaget Sönder - min hypotes presenteras i avsnittet "Fragmentarium" nedan
- får vi här veta något om mannens ansikte. I fragmentet tycks mannen dessutom
framträda i berättandets tid, som en parallell författare. Hur beskrivs då "författa¬
ren" i Sönderl I inledningskapitlet synar han sig i spegeln; hans ansikte "var
något långdraget", ögonen "gråa och trötta", håret "mörkt, det stretade bakut ifrån
pannan och samlade sig slätt och tjockt över öronen", medan munnen var "ut¬
tråkad och tung, den ville verka ironisk" (175). I kapitel 18 finns en iterativ
parallellscen, där Henry i början av förhållandet ser sig i spegeln och funderar
över "vilket drag i hans magra förstämda ansikte [som] mest kunde imponera på
Amy" (235). Henrys speglade ansikte är långt och magert, dubbelgångarens är
magert och grovt. Alldeles identiska tycks de inte, men ändå lika. Den andre
skapas i allt väsentligt av Henrys fantasi, konstrueras utifrån Henrys föreställ-

195 E Stenmark 1968, s 447.
196 Dubbelgångarmotivet är vanligt i Parlands skönlitterära ceuvre. Se diverse prosastycken i H
Parland 1966: "Jag och min fars glasögon", "Affär", ["Jag och min smoking"], "Irrfärd", samt O
Parlands kommentarer, t ex s 301, 305, 308. Jaget kan vara splittrat i flera personer, eller också
kan berättar- eller diktjaget upptäcka likheter mellan sig och någon annan: "Jag tyckte synd en
gång synd/ om en karl:/ Han såg skral ut/ och hade dåliga affärer./ Tills vi en dag/ bredvid
varandra/ framför samma spegel." H Parland 1964, s 125. Om dubbelgångarmotiv med anknytning
till Parland, bl a Hoffmann, Poe, Dostojevskij och Strindberg, se E Stenmark 1968, s 445^453; i rysk
litteratur, bl a Gogol, Dostojevskij, Mandelstam, se Clarence Brown, "The Prose of Mandelstam",
Osip Mandelstam, The Noise of Time and Other Prose Pieces, Collected, translated from the
Russian and with Introductions by Clarence Brown, s 40-46. Se också Elisabeth Frenzel, "Doppel¬
gänger", Motive der Weltliteratur. Ein Lexikon dichtungsgeschichtlicher Längsschnitte, Stuttgart
1976, s 94-114, och där anförd litteratur.
197 I anteckningsboken har texten en något annan ordalydelse, se "Fragmentarium" nedan.
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ningar om sig själv. Henry inser i berättandet att mannen i den gråa hatten är ett
hjärnspöke.

I "Skandal"-kapitlet, det åttonde, diskuteras varför hatten - som alltså Amy
sitter och håller i - får en sådan stor betydelse. "Möjligt att det delvis beror därpå,
att jag kort därefter förlorade herraväldet över Amy, och att detta således var sista
gången, då hon faktiskt kunde bedra mig." När Henry inte längre har makt över
Amy, inte längre äger henne, kan hon inte längre bedra honom, resonerar han,
men invänder själv:

Men jag tror inte att denna förklaring är uttömmande. Den är snarare en konstruk¬
tion, som blivit gjord långt efteråt, och som därför inte alls ger nyckeln till det,
att jag redan några timmar efter detdär mötet började känna mig förföljd av något-
slags fix idé och pinade mig jämt och ständigt och genom min misstänksamma
lurande hållning även Amy. (243)

Men varför drabbas Henry av en fix idé, som också smittar Amy?198 Något svar
ges inte, men något tycks väckas inom Henry när Amy börjat att försöka bryta
sönder eller igenom hans konstruktion av henne. Det smärtar att få sin världsbild
satt i gungning. Svaret på utmaningen blir en ny konstruktion, en 'förklaring'
som blir en besatthet. Dock är den fixa idén praktisk i berättandets tid, som
madeleinekaka, och som berättarteknisk MacGuffin.199

Henry återkommer till den fixa idén, eller "vanföreställningen", och menar att
den "definitivt fick herravälde" över honom, just denna dag, då "Amy kom för att
be mig skaffa henne arbete". Amys gråt, vädjande blickar - "vilka jag inte
märkte" - och senare rädsla, räcker inte gentemot det 'gift' Henry fått i sig. Det
paradoxala retar upp Henry än mer. "Det fanns nämligen en viss understreckad
kontrastverkan i situationen [...] som alltför skarpt fallit mig i ögonen, och som
min fantasi utvecklade till ett enormt fasaväckande spöke." Svartsjukan blir

198 Jämför Marcels "idée fixe du caractére de Mme Swann", P III: 200.
199 Om Alfred Hitchcocks begrepp MacGuffin, se Francois Truffauts intervjubok Hitchcock om
Hitchcock [Le cinéma selon Hitchcock, 1966], En bok i samarbete med Svenska Filminstitutet,
Stockholm 1968 (ny utgåva Samtal med Hitchcock, 1992), s 100-102, 123-125. En MacGuffin är
den i sig själv betydelselösa sak/det fenomen/etc som startar handlingen och håller den igång:
"[Truffaut:] MacGuffin, det är en förevändning, inte sant?/ [Hitchcock:] Det är en omväg, ett
trick, en komplott, vi kallar det en 'gimmick'. [—] MacGuffin är alltså ett namn som man ger
denna genre av intrig: stöld av viktiga papper, dokument, en hemlighet. Det saknar betydelse i
verkligheten och logikerna gör fel i att söka efter sanningen i MacGuffin. I mitt arbete har jag
alltid tyckt att 'papper' eller 'dokument' eller 'hemligheter' om fortets konstruktion måste vara
utomordentligt viktiga för filmens personer, men de saknar betydelse för mig som berättar histo¬
rien." (100) Truffaut menar att Hitchcock avslöjar MacGuffin inte i slutet av filmen utan efter 2/3
eller 3/4 av filmen. Hitchcock håller med: "Det är i allmänhet riktigt, men en sak som jag lärt under
årens lopp är att MacGuffin är lika med ingenting." (102) Jämför också Sklovskij 1991, s 143, om
hur romanens (exemplet Dickens' Little Dorrit) hemlighet i sig är oviktig: "The secret in essence
does not form a part of the plot. It is a supplement to the plot." Om vi i Sönder ser mannen i hatt
som en MacGuffin, är det logiskt att han inte förekommer i senare delen av romanen - läsaren har
redan insett att han kanske i första hand är en av Henrys konstruktioner. Därför framstår lösningen
i 1966 års roman, att låta fragmentet där mannen 'ingriper' avsluta den andra delen av tre, som
mindre lyckad, då den medför att en avfärdad konstruktion återuppväcks.
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omöjlig att bemästra. Om hans rum hemma reagerade med förvåning och chock,
när den första svartsjukan gripit Henry, förvrids nu kontoret så att all uppmärk¬
samhet inriktas på de två onda - Amy och tecknet för rivalen, hans egen hatt:
"Jag såg till slut endast Amy och hatten, som hon höll i handen, och rummets
väggar, skrivmaskinerna, kontorsbordet, allt gled bort obestämt vart, efterläm¬
nande mig ensam med min fix-idé, som girigt nosade sig fram till mitt hjärta."
(244) Henry övergår till att förhöra Amy; han rycker hatten ur hennes hand och
kastar iväg den. Han skiljer de älskande åt. Amy kryper "ihop i ena hörnet av den
jättelika fåtöljen, lik en hund som vet att han skall få stryk, men inte riktigt kan
erinra sig försyndelsen som han har begått". Henry bjuder - som varje god för¬
hörsledare på film - på en cigarrett och kräver svar på varför Amys fönster lyste
klockan ett på natten och vem som var hos henne då. (Nu ser Henry ett "trött,
horaktigt drag" vid hennes mungipor - en föraning och antydan om att Amy åter
fallit.) Till sist erkänner Amy: "Hon for opp från stolen, stämde armarna i mid¬
jan, och skrattade gällt och hotfullt i ansiktet på mig.// - En man, i en likadan
grå hatt som du, men det är också den enda likheten er emellan. För du är ett rått
djur!" (246)200 Medgivandet måste inte tolkas bokstavligt. Amys erkännande kan
göras av trots och för att slippa besvara fler frågor om hattar och upplysta fön¬
ster.201 Kapitlet avslutas med Amys replik och Henry går i nästa kapitel, "Jag
blir rädd", in i ett "tungt, grått töcken" - han har i skrivandet svårt att minnas
något alls. Det är nu den fantastiska dubbla dubbelexponeringen av fotografering,
fiske med metspö, minnesprocesser och skrivande presenteras. Amys replik kan
ändå ses som en nyckel, kanske kan vi läsa den precis som det står. Om Henry
uppträtt så som han borde, skulle han varit en man i en grå hatt, som var hos
Amy, och som behandlat henne väl - som sett henne. Man kan uttrycka det som
att mannen i den gråa hatten är Amys ideala konstruktion av Henry -Henry så som
Henry borde vara. Mannen i grå hatt blir en modell för en Henry i en parallell tid
och berättelse. Medan Brigitte är Henrys idealiserade konstruktion av kvinnan -

utan besvärande konflikter med 'verkligheten' -, kan alltså mannen i den gråa
hatten ses som Amys idealiserade konstruktion av mannen. En tragisk kiasm.

Mannen i grå hatt framträder ytterligare en gång i romanen, ett återfall utan
andra följder än att Henrys konstruerande kommer av sig. (Se vidare nedan.) När
Amy dött drömmer Henry om rivalen, hans omedvetna fortsätter att försöka lösa
den gåta det själv formulerat.

[...] det var bara på natten, som jag ibland upplevde fruktansvärda anfall av svart¬
sjuka gentemot mannen med den grå hatten, som antog skepnaden av en eller
annan av mina bekanta, och om jag sedan träffade hans reala motsvarighet följande
dag, måste jag först övervinna en viss förbittring mot honom, som jag vanligtvis
maskerade med en överdriven, skrytsam hjärtlighet. (286)

200 I manuskriptet fortsätter scenen med att Henry kastar "bläcksuddaren" efter Amy, likt Luther
bläckhornet efter djävulen, men träffar endast dörren, som hon redan hunnit stänga efter sig.
Parland har strukit denna fortsättning.
201 Jämför E Stenmark 1968, s 447.
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Amys död hindrar inte svartsjukan, och därför är det tecken - hatten - som ånyo
väcker den en god hjälp i berättandets tid.

Att 'se' Amy. Representationens omöjlighet

Hennes bild, som står på bordet framför mig småler vemodigt
och lugnt: detta var således det som du hade att skriva om mig.
En vedervärdig historia om en grå hatt och din elaka omöjliga
karaktär. Jag hade aldrig vetat att du verkligen var så hjärtlös[.]
(Struket parti ur Sönder.)202

Tiden efter uppträdet på kontoret är svårbeskriven för Henry. Metaforiskt gestaltat
får vi veta att det inom honom pågick en kamp mellan "det svartfjälliga vidundret
som kretsat ikring mig under de där nätterna och nattlika dagarna efter det att
Amy gått ifrån mig och stängt bakom sig kontorsdörren" ("vanföreställningen"
och svartsjukan) och en ljus gestalt, som Henry ser som Amy. Den ljusa gestalten
har "ett annat ansikte, och ett annat namn" och byter gestalt, men från henne
strömmar värme. Trots att Henry i drömmen glömmer Amy, ser han - i en för¬
aning om en kommande scen - hur Amy i en restaurang dansar med en främling,
som Henry samtidigt 'vet' är hans bror. Detta kan tolkas som ett kodat med¬
givande att främlingen (mannen i grå hatt) är någon Henry närstående - han själv.
Vi skall minnas den här scenen inte minst därför att Henry här, formulerat i
drömmens språk och bilder, nästan släpper fram en annan och till äventyrs mer

'verklig' bild av Amy.
Scenen återkommer i romanens sista scen i kapitel 19. Denna scen är symbo¬

lisk för förhållandet och svårplacerad i historiens kronologi. Henry försöker min¬
nas något viktigt, men endast kommer ihåg Brigitte. Den 'sanna' bilden av Amy
söker han ej, minns han ej. Han minns endast ännu en konstruerad bild.

En gång såg han Brigittes ansikte framför sig och hans fingrar kände att hon hade
likadant mjukt hår som Amy. Men när han i ett plötsligt anfall av lidelse böjde sig
ned för att kyssa Brigitte, möttes han av en förvånad och tillika beredvillig blick
av Amy och rusade ut i tamburen efter cigarretter som funnos i hans paletåficka.
Han förklarade sålunda uppträdet för Amy, i själva verket hade han av gud vet
vilken anledning rusat fram till tamburspegeln och nästan ryggat tillbaka för det
förvirrade halvt vansinniga uttrycket som den visat honom. Han betraktade henne
sedan misstänksamt och i smyg hela kvällen, liksom för att kontrollera, om det
verkligen var hon, och när de lågo i sängen, och hennes huvud endast otydligt
skymtade mot kudden, böjde han sig med ens spörjande över henne, att hon för¬
skräckt satte sig opp och lade sin hand mot hans panna: du ska inte supa så
mycket att du börjar se syner. Han skrattade till, men såg i samma ögonblick Bri¬
gittes vittställda ögon stirra på honom, och gömde huvudet mot Amys bröst, som

202 Ett struket avsnitt från inledningen till manuskriptets kapitel 14 ("XIX"), efter den första
meningen i 1966 års kapitel XIX, s 283.
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hon lugnande pressade mot honom, under det att hon moderligt ömt viskade: jag är
ju här. Men det räckte ännu länge förrän han definitivt lugnat sig, klockan tickade
så uppenbart manande på bordet bredvid, att han hela tiden måste anstränga sig att
komma ihåg någonting oerhört viktigt, och när han äntligen kommit ihåg det,
såg han en solflimrande simstrand framför sig och på den Brigitte i simdräkt gräv¬
ande ner sina ben i sanden. (238—239)203

Sammanblandningen av erotiska objekt är en näst intill ofrånkomlig följd av
konflikterna mellan idealbild (eller litterär bild) och verklighet inom fiktionen.
Henrys begär väcks av fantasibilden, men kan inte tillfredsställas av verkligheten.

Epilogens krampartade kompletterande teckning av Amy måste också miss¬
lyckas, då den som inspirerar är Galja, som redan beskrivits som den barflicka
Amy antytts vara. Galja introduceras som "en grant målad ryska, som ägde en

respektingivande aptit och drack som en underofficer". När Henry druckit en halv
flaska konjak, ser han en "viss likhet mellan henne och Amy": det "oxygenol-
tvättade och omständligt tillburrade hår[et] och den resignerade, trötta munnen".
Galjas yrkesmässighet - hon berättar att hon får betalt efter hur mycket hon
dricker - betraktas med obehag: "halhet och köld". Men Henry anar, delvis som
en följd av mer konjak, något personligt och äkta under ytan. Han ser henne på
ett mindre kritiskt sätt och hon förändras av spriten.

Men efterhand tinade hon opp och hennes drag blevo allt mer och mer levande
eftersom konjaken suddade ut dem. Hon pratade och skrattade med sprucken röst,
men bakom den skymtade redan varmare nyanser, som åter ville fram ur djupet av
hennes jag, där hon ängsligt bevakade dem för främmande ögon. Hon lutade sig
tätt intill honom och sade: kanske du vill komma opp till mitt rum, jag har en
gramofon där, som vi kan dansa efter. Därvid hade hon samma koketta, lockande
uttryck, som Amy haft, när hon tiggde om någonting och han reste sig viljelöst
för att utmed en mörk trappa följa henne opp till hennes rum som låg i samma
gård. (289)

Likheten med Amy ligger inte i första hand i utseendet, utan i sättet att vara, att
be om något. Observera att här söker Henry något 'varmare' i "djupet av hennes
jag" - han nöjer sig inte med den första bilden.

Galja faller i hans armar i trappan upp till rummet, där "en jättelik gramofon-
tratt" stirrar "hotande" mot dem i rummet, innan hon iklädd morgonrock tar plats
på schäslongen och bjuder på mer konjak. En orolig Henry vandrar kring, spelar
grammofon, och något måste hända: "Tiden tänjdes ut till ett långdraget vemod."
Vad är det som griper berättaren? Vad är det för vemod som skapas av den så gott
som stillastående tiden, och varför? Är det Galjas likhet med Amy som påverkar
Henry eller påverkas han av Galjas värme? Det enda texten säger är 'vemod'. Här
bryter Galjas röst in: "Kom hit [...]. Varför springer du omkring i rummet? Kom

203 Jämför 1966 års Sönder, där texten efter "oerhört viktigt" strukits och ett fragment från en
anteckningsbok har monterats in: "Här ingrep mannen i den gråa hatten. Författaren märkte att
mannen satt bredvid honom och de nedvikta brättena skuggade hemlighetsfullt hans magra, grova
ansikte." Se vidare "Fragmentarium" nedan.
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hit, så skall jag säga dig någonting." Det låter som en invit, och i 1966 års
roman följs repliken av tre tankstreck - är det ännu ett bortstruket samlag? Nej,
Galjas replik är struken i anteckningsboken där epilogens slut återfinns, och tolk¬
ningen motsägs av textens fortsättning; vemodet är orsakat av minnet av Amy.
Henry vill fortsätta skriva, åter komplettera porträttet av Amy (sin roman):

Har du en penna, frågade han plötsligt och drog fram sin notisblock. [—] Jag
måste skriva opp en sak för att inte glömma -, sade han frånvarande. Fort, kan du
inte ge mig ens en penna, skrek han nästan vansinnigt. Hon grep förskräckt efter
sin väska, och slängde dess innehåll över bordet. Ett glas föll ikull. Här!

Han satte sig bredvid henne på schäslongen och hon lutade sig nyfiket fram
över hans skuldra, han kände en stark puder- och konjaksdoft strömma emot [sig]
och ritade under dess intryck några meningslösa streck på papperet. Vad var det
egentligen han skulle skriva? Det hade han redan glömt, men en brinnande känsla
återstod av den och han sökte hjälplöst ikring i rummet. Javisst han skulle kom¬
plettera Amys porträtt med några drag av Galja. Men vilka. Han hade svårt att följa
pennans rörelser, den hade med ens blivit så liten och lätt, att fingrarna inte kunde
gripa något riktigt tag kring den. (290-291)

Det långdragna vemodet kan tolkas som ett tecken på sorg över representationens
omöjlighet. Att skriva går inte. Efter epilogen har Henry porträttet oskrivet - det
är hans krapula.

*

Till skillnad från Henry kommer Marcel, om än för sent, till insikt om att han
borde försökt se den älskade "sådan hon var i sig själv" - Albertine en elle-méme.
Henrys möjliga insikt manifesteras endast stundvis i hans berättelse. Sökandet
erkänns inte. Prousts berättare formulerar insikten sålunda:

Et 5'avait peut-étre été mon tort de ne pas chercher davantage å connaitre Albertine
en elle-méme. De méme qu'au point de vue de son charme, je n'avais longtemps
considéré que les positions différentes qu'elle occupait dans mon souvenir dans le
plan des années, et que j'avais été surpris de voir qu'elle s'était spontanément
enrichie de modifications qui ne tenaient pas qu'a la différence des perspectives, de
méme j'aurais du chercher å comprendre son caractére comme celui d'une personne
quelconque et peut-étre, m'expliquant alors pourquoi eile s'obstinait å me cacher
son secret, j'aurais évité de prolonger, entre nous avec cet acharnement étrange ce
conflit qui avait amené la mort d'Albertine. (P IV: 77-78.)204

204 "Kanske hade jag gjort orätt i att inte mer söka lära känna Albertine sådan hon var i sig själv.
Liksom jag i fråga om hennes charm länge bara hade fäst mig vid de olika positioner hon intagit i
mitt minne under årens lopp, och liksom jag blivit överraskad vid upptäckten att hon spontant
genomgått vissa förändringar som inte enbart berodde på en skillnad i perspektiv, på samma sätt
borde jag ha sökt förstå hennes karaktär som vilken annan människas som helst; kanske hade jag
då fått en förklaring till att hon envisades att dölja sin hemlighet för mig, och på så sätt undgå att
förlänga konflikten mellan denna sällsamma envetenhet och mina ständiga föraningar, den konflikt
som hade lett till Albertines död." B VI: 89-90.
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Har Albertine dolt sin hemlighet för Marcel eller har hon tvärtom gjort allt för
att få honom att se? Vi kan tolka Sönder som att Amy har gjort sitt bästa, men
utan framgång. Marcel anklagar sig själv för Albertines död. Har Henrys blindhet
något betydelse för Amys död? Marcel ville bli 'sedd' av Albertine, men hindrade
själv detta genom att vilja 'äga' och kontrollera henne. 'Ägandet' hindrade möj¬
ligheten till ömsesidig förståelse, och Henry upprepar i Sönder Marcels misstag.
Viljan till 'ägande' förblindar, vanan förblindar - och fanns det en möjlighet att
se skulle beskrivningen misslyckas. Marcel:

J'avais révé d'etre compris d'Albertine, de ne pas étre méconnu par eile, croyant
que c'était pour le grand bonheur d'etre compris, de ne pas étre méconnu, alors que
tant d'autres eussent mieux pu le faire. On désire étre compris parce qu'on désire
étre aimé, et on désire étre aimé parce qu'on aime. La compréhension des autres est
indifférente et leur amour importun. Ma joie d'avoir possédé un peu d'intelligence
d'Albertine et de son coeur ne venait pas de leur valeur intrinséque, mais de ce que
cette possession était un degré de plus dans la possession totale d'Albertine, pos¬
session qui avait été mon but et ma chimére depuis le premier jour oü je l'avais
vue. (P IV: 78.)205

När Henry i inledningen av romanen säger sig vilja slå sönder den falska bilden
av Amy lurar han sig själv - det är sina egna bilder av Amy som han måste
försöka slå sönder. Det är denna insikt vi vid tre korta tillfällen skymtar i Sönder.

Dramats peripeti. Upprepningar och spegelvändningar
När Henry och Amy skiljs åt efter uppträdet på kontoret innebär inte detta att
affären är avslutad. Förhållandet saknar ännu slutpunkt och en tid av ovisshet av¬

bryts av Amys bortgång. Sedan Amy lämnat honom ser Henry allt otydligt, som
i en dröm, och slutet - att Amy dör - framstår för honom som "otydligt och
overkligt" (250). Här kan det vara lämpligt att något se på romanens struktur i
stort. Den tidigare delen av förhållandet skildras i den andra delens kapitel 16 till
19. Kapitel 19 är delvis iterativt - en bild för hela förhållandet. En senare del av
förhållandet tas upp i kapitel 4 till 15.1 kapitel 15 är Amy död och Henry irrar
runt i staden. Svartsjukedramat som följts ovan utspelar sig i kapitlen 5 till 8.
Svartsjukedramats peripeti infaller efter kapitel 8 - i mitten av romanens första
del. Parallellerna mellan Swanns föräktenskapliga historia med Odette, Marcels
med Albertine, etc, och Henrys med Amy är mindre iögonenfallande efter vänd-

205 "Jag hade drömt om att bli förstådd av henne, att inte bli misskänd av henne, i tro att det var för
lyckan att bli förstådd och inte misskänd - men det hade många andra kunnat göra bättre. Man vill
bli förstådd därför att man vill bli älskad, och man vill bli älskad därför att man älskar. Andra män¬
niskors förståelse är en likgiltig och deras kärlek besvärande. Min glädje över att ha fått äga något
av Albertines intelligens och hjärta berodde inte på deras inneboende värde utan på att detta
ägande var en stegring i det totala ägandet av Albertine, och detta ägande hade varit mitt mål och
min önskedröm alltsedan den dag jag första gången jag såg henne." B VI: 90.
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ningen, även om likheterna i de grundläggande mönstren av konflikt mellan
'verklighet' och fiktion, ständigt nya konstruktioner och försök att beskriva
minnesprocessen, finns kvar. I Sönder introduceras några närmast uppsluppna
scener eller delar av scener, där kontrasten mellan vad som berättas och hur det -
anknytande till grepp och tekniker från det tidigare författarskapet - berättas är på¬
taglig. Kapitlen 11, 12 och 13 är i förhållande till romanens övriga kapitel rela¬
tivt långa, delvis beroende på att här ingår några resonemang och beskrivningar
som fördröjer agerandet. De kan ses som retarderande drag för att höja spänningen.

Kärleksdramats peripeti kan alltså bestämmas till kapitelgränsen mellan kapi¬
tel 8, "Skandal", och kapitel 9, "Jag blir rädd". Medan Amy var hans, kunde
Henry känna en 'absolut säker äganderätt' över henne. Denna maktkänsla förde
med sig att han, förblindad av sin föreställning, tog Amy för given. Amy be¬
skrivs i ett par situationer metaforiskt som hund, dels i förhållandets början, dels
när han 'förhör' henne:

[...] skulle författaren inte känt sig en smula sömnig, skulle Amy med all sanno¬
likhet redan denna natt sovit i hans säng. I själva verket kramade han denna kväll
henne så mycket som det roade honom och lämnade henne sedan i sticket, vilket
var dess oförlåtligare, som det hände i ett ögonblick, när han precis visste att hon
skulle ha lytt som en hund. Det är osannolikt att några moraliska betänkligheter
spelat in härvidlag, det var en gest medels vilken han en gång för alla ville ställa
sig som den befallande gentemot henne, fastän han som av det följande kommer
att framgå, räknat fel. (230-231)

Hennes ansikte såg verkligen förgråtet ut, och under det hon först oförstående och
sedan med tydlig avsky avläste uttrycket i mitt ansikte, kröp hon ihop i ena hör¬
net av den jättelika fåtöljen, lik en hund som vet att han skall få stryk, men inte
riktigt kan erinra sig försyndelsen som han begått. (245)

Sedan Amy visat sig vara en varken lydig eller kuvad hund, och när hon efter
svartsjukereaktionerna lämnat kontoret och Henry, har maktförhållandet blivit det
motsatta, och förhållandet spegelvänt. Några av de tidigare beskrivna scenerna

upprepas, med Henry i den svaga positionen. I "La Prisonniére" resonerar berätta¬
ren Marcel om att han har makt över Albertine så länge hon älskar honom. Att
vara älskad ger honom möjlighet att utöva makt, men att härska gör honom sam¬

tidigt till slav: "J' étais plus maltre que je n'avais cru. Plus maitre, c'est-a-dire
plus esclave."206 Hans kärlek till henne är också hans svaghet och grunden till
hennes makt. Den som söker kärleken är svag. Så länge Amy är knuten till
Henry av ekonomi och/eller kärlek har han makten, medan hon efter att ha
lämnat honom får en starkare ställning.

När Henry, efter en tid av marridna nätter, i telefonkatalogen stöter på namnet
på gatan där Amy bor, försvinner alla "orubbliga föresatser att aldrig mera växla
ett ord" med Amy "och om möjligt inte ens tänka på henne" (252). Han ringer

206 p jjj- 553 _ »jag var härskare i högre grad än jag trott. Ännu mer härskare, det vill säga ännu
mera slav." B V: 166. Se vidare t ex P III: 638, 885-886 / B V: 138,414.
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henne, får av hennes tjänarinna veta att han om han vill tala med henne kan
besöka henne klockan 18; "någonting ohyggligt" väller upp i hans inre (251).
Trots att han har över fem timmar på sig innan han skall träffa henne, raglar han
ut från kontoret, och irrar mellan olika kaféer. Henry beskriver väntan med en
irriterad känsla av att tiden stannat upp och retas med honom. När Henry infinner
sig hos Amy är han förvirrad, svag och oförberedd - han har inte konstruerat
något scenario - och har lämnat initiativet till Amy. Den säkra äganderätten har
övergått i en maktkamp, vilket återspeglas i metaforiken. Amy märker Henrys
förvirring;

och övergick därför genast till offensiven. Hon gjorde det mycket skickligt, bad
mig sitta ner, räckte mig handen och sade: Jaså så får man till slut ändå se dig
igen. Det var länge sedan —

Hon undertryckte mycket skickligt segerkänslan som skymtade fram mellan
orden, så att jag inte kunde brusa opp och därigenom slå henne ur positionen. (253)

I berättandet genomskådas Amy, men i berättelsen mumlar Henry att han råkat
ringa och fått höra att hon ville tala med honom. Amy svarar med bestämdhet:
"Ta plats och kasta av dig överrocken." Skådespelarna har bytt roller och scenen
som följer är en inversion av när Henry i kapitlet "Gråthistoria" haft Amy gråt¬
ande mot sin axel och en första variant på slutscenen i kapitel 19. Liksom Henry
frånvarande strök Amy över håret, glömde henne för att senare vilja försvinna,
drabbas Amy av en liknande motvilja. Nu är Henry hunden.

Tröttheten lade sig som bly över mina lemmar och jag sjönk ner någonstans i en
stol, hjälplös och med en obetvinglig lust att luta mig mot Amys skuldra och vila
ut mot den.

Hon kom fram till min stol och satte sig på dess karm. Här är du nu igen, sade
hon tankfullt och drog på kjolen som åkt opp över knäna.

Jag svarade ingenting. Hon hade ju så förbannat rätt. Här var jag nu igen, och
därmed var ämnet egentligen uttömt. Hade jag kanske någonting att tillägga?
Halvt moderligt, halvt ironiskt böjde sig Amy ner över mig. Och jag kröp ihop,
närmare värmen som trängde ut genom halsurringningen och kände mig som en
hundvalp som äntligen hittat en bekväm sovplats framför brasan. (254)

"Vad är det egentligen du vill av mig?" frågade Amy vid strandkaféet. Om Henry
hade lyssnat, kunde han ha svarat värme och trygghet. Det tycks som att Henry
endast kan nås av Amys värme när han inte är i inbillat eller verkligt överläge,
när det ekonomiska inte överskuggar, när han är svag och receptiv - när han har
förmåga att 'se'. Men det är för sent. Amy ger värme "halvt moderligt, halvt
ironiskt".207 Scenen kallas "Försoning, men det är ingen försoning" på manu¬

skriptets etthundratjugoandra opaginerade sida - det finns ingen väg tillbaka, eller
framåt.

207 Som vi såg ovan sökte Henry värme också hos Galja, vi kan tänka oss att kompletteringen av
Amys porträtt skulle lyfta fram det varma, ljusa hos Amy.
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Det var som om någonting gått sönder oss emellan dendär eftermiddagen, då
jag försökt tina opp min förfrusna kärlek med värmen som trängde ut genom Amys
halsurringning. Ty när jag om en halvtimme eller så, vaknade ur tröttheten, som
handlöst kastat mig i en stol i hennes rum, sågo vi på varandra som främmande
människor gör när de begått någonting inkonventionellt: förläget men samtidigt
med en föresats att komma ur den obehagliga situationen. Amys fingrar som hade
grävt i mitt hår lågo med ens som stela träpinnar mot mitt huvud och jag kände att
hon kämpade med lusten att draga bort dem. Vi togo brådskande på oss ytter¬
kläderna och gingo på en biografföreställning. Och medan vi sutto där nästan
tryckta mot varandra, längtade var och en av oss efter att sitta i en annan bänkrad,
eller med åtminstone två stolars mellanrum, för att ha andrum. (255)

De fastnar i varandras famn av vana, för att de inte vet vad de skall göra. När de
inser att de än en gång kommit nära, backar de. Det som kunde beskrivas som en

maktkamp slutar oavgjort, Henrys (åter)besök leder varken till en försoning eller
till en definitiv avslutning. Den omedelbara, tillfälliga räddningen är att gå på
bio.

Därefter skildras iterativt en tid av ömsesidig skepsis. "Efter denna dag undvek
jag Amy. Jag träffade henne blott helt tillfälligt, och det kunde hända att vi satt i
samma kafé vid skilda bord. Hon brukade vanligen [...]. Ibland kom Amy då
fram till mig [...] vi växlade några tunga, beklämda fraser (254) Henry
känner "en blyklump växa i [sitt] inre", och han blir "människoskygg". Han blir
sittande på kaféer, väntande på att Amy skall dyka upp, men dyker hon upp,

gömmer han sig bakom en tidning. Detta pågår en tid. Henry noterar "med lik¬
giltig grymhet" att Amy "igen börjat pudra sig starkare och att hennes ansikte
under sista månaden blivit äldre och tröttare". (255-256) Vad Henry i berättelsens
tid tolkar som tecken på sedligt förfall, kallas i berättandet "likgiltig grymhet",
och är i själva verket en föraning om Amys förestående bortgång.208 Det är också
Amys tilltagande svaghet och oro inför denna svaghet som gör att det nya makt¬
förhållandet kommer i obalans.

Den iterativa beskrivningen av ett distanserat förhållande övergår i en konkret
scen, där Henry än en gång konstruerar en Amy, eller scener med henne. I en
restaurangscen som tar Amy och Henry från ett möte framför en spegel, över för¬
nyad kontakt och dans, till en ny, lika stor kontaktlöshet som framför spegeln,
väcks återigen Henrys hopp. De upptäcker varandras spegelbilder i restaurangens
hall och kan - kanske tack vare att kontakten inte är direkt - börja tala. Henry
gestikulerar så att han snuddar vid Amys arm: "det såg ut som om jag velat stöta
henne ifrån mig." (257) Men det är Amy som tar initiativet och ber honom sitta
med henne en stund, ursäktande sig med att hennes sällskap inte roar henne.209
De dansar och Henry börjar konstruera scener. Det intressanta med Henrys kon¬
struktioner denna gång är att de är upprepningar av redan inträffade scener - Henry
ser i detta efterhandsperspektiv förhållandets mer eller mindre tråkiga eller 'slatt-

208 Jämför Amys "likbleka ansikte" under utflykten i det gröna, samt kommentaren under kontors-
skandalen om att hon gråtit ofta den sista tiden. (192, 241)
209 En anspelning på deras första möten och ett nytt försök att börja om?
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riga' scener som begärliga. Nu drömmer han om det han inte längre har. Dansens
närhet väcker på allvar Henrys illusioner och får honom att vilja dra ett streck
över den sista tidens konflikter.

Men berusad av den plötsliga närheten till henne och av några glas konjak som
saligt genomilade och fyllde hela min kropp lutade jag mig ner till henne och
sade: Jag har ännu inte bett dig om förlåtelse för dendär gången, du vet. Men det
var inte alls så farligt menat, kära Amy. Om du inte vill, behöver du ju inte berätta
det för mig heller, nog kan vi väl förbli vänner för det?

Hon nickade, egentligen en smula för energiskt för att det skulle kunna vara ett
svar, men emedan jag inte kunde se hennes ansikte, utan bara såg hennes lockar
röra sig och åter lägga sig i de av frisören fastställda vågorna, uppfattade jag det
som ett sådant och vi tornade mot en stol som råkade stå litet ut på dansgolvet.
(262)

I hela denna scen spelar Henry ut vad han då uppfattade och tänkte mot sin tolk¬
ning av händelserna i berättandet. Vad han då tolkade som en invit till förnyad
kontakt och en vilja från Amys sida att glömma hans tidigare uppträdande för¬
klaras nu som Amys sätt att dansa: "Hon kom alltid en smula för nära en, vilket
ibland gjorde henne själv förlägen och kunde bringa henne ur takten. Men hon
kunde inte annorlunda." (262) När musiken slutar applåderar Henry entusiastiskt,
vilket får Amy att förvånat se upp mot honom, för att "hastigt vända sig bort
med ett tvetydigt småleende på läpparna". Henry är förblindad: "Jag förstår inte
själv nu, varför jag inte märkte någonting då." (263) I sin "idiotiska lycko¬
stämning" beställer Henry konjak efter konjak och talar, men inte om det
viktiga. Han undviker det svårförklarliga och lyfter i stället fram minnen från
längre tillbaka i tiden. Han talar om:

huru jag dendär dagen först sprungit omkring i staden utan en annan tanke än att
klockan äntligen måtte bli 6 och jag skulle få se henne. Om tiden därefter undvek
jag däremot att tala, kanske emedan jag själv inte riktigt klart kunde förklara vårt
beteende; kanske också emedan den ännu låg alltför nära oss, för att jag skulle
vågat röra vid den med lika naiva oförbehållslösa fingrar som när jag talade om det
övriga.

Hon hörde på med ett underligt, halvt förvånat, halvt tanklöst leende, medan
hon förstrött tummade på sitt glas och såg förbi mig utåt salen. Ibland nickade
hon och skålade lydigt för vår återuppståndna vänskap, varefter jag fortsatte med
mitt prat. Nu skulle vi träffas alla dagar, i morgon skulle vi äta frukost till¬
sammans, och sedan fara ut på landet till Ragnar Ström. Vi hade ju på så länge inte
varit där. [—] Eller - en idé! kanske vi redan i kväll skulle fara dit ut med bil och
en flaska konjak i paletåfickan - som vi en gång gjort. Vad säger du om det, Amy?
(263-264)

Amy svarar ointresserat att det regnar. Henry fortsätter sin monolog och resonerar
i berättandets tid om varför han då inte märkte Amys ointresse. Under den tid
Henry (re)konstruerar scenarion med Amy är de verkliga berättelser att tro på. I
stället för att söka förändra 'verkligheten', väljer han fiktionen.
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Kanske jag inte ville märka. Jag ville inte låta min illusion gå ifrån mig och sökte
medels ord hålla den kvar så länge som möjligt. Så länge jag talade om den trodde
jag på den. Skulle jag redan då ha slutat att tala, hade den måhända ögonblickligen
ramlat ihop och jag hade inte ens ha njutit av dedär soliga par timmarna på en
restaurang framför en ölflaska med konjak och med Amys trötta huvud förstrött
nickande åt min entusiasm. (264)

Henry låter en fantasibild skymma den 'verkliga' Amy, men hans makt över
henne har nu försvunnit. I berättandet misstänker Henry att Amy inte alls begrep
varifrån hans hänryckning kom. "Hon kände sig säkert lika fjärran från mig som
ute i tamburen då vi träffades." (265)

Henrys gryende äganderättskänsla drabbas av en hämnd från en skugglik rival.
Medan han fortsätter att tala förbi Amy, råkar han se åt samma håll som hon,
men glömmer snabbt vad han sett: "ett huvud som likgiltigt vände sig mot ett
annat, som jag inte kunde se, men som antagligen var synligt från Amys plats."
Mysteriet med rivalens identitet kvarstår - den andre mannen ses endast av Amy.
Henry föreställer sig att han och den andre bakom hans rygg, i en perfekt dubble¬
ring, bjuder upp Amy, som ställs inför ett val: vem av dem skall hon välja?210

Strax därefter kom någon gående från detdär salshörnet mot vårt bord. Han tog
sig ingen brådska och på hans steg när han gick tvärs över dansgolvet, hörde jag
att det var mannen med den gråa hatten. Han stannade litet åt sidan strax bakom
mig och jag såg Amy förväntansfullt lyfta huvudet mot honom.

Jag tände en cigarrett och väntade. Amys ögon sögo sig fast vid honom
bakom mig, hajade förskräckt till när de kommo ihåg mig och blevo med ens
dunkla. Musiken spelade opp för sista gången.

Jag bugade: får jag lov? Mannen bakom mig gjorde antagligen lika. Ty Amys
ögon löpte förtvivlade av och an mellan oss och slocknade, medan hon rådvill
steg opp för att gå med honom. Men emedan jag likaså stigit opp och kom att stå
närmare dansgolvet, medan han måste gå runt ett bord för att möta henne, kom det
sig att hon gick med mig, och att han endast fick en hjälplös, modfälld blick av
henne.

Vi dansade, och jag sade ingenting under hela tiden. Men vi tornade mot ett par
och Amys huvud som låg lika tätt som tidigare intill mig ryckte till och slog
viljelöst mot min skuldra. Och när vi gick tillbaka till vårt bord, voro vi lika fjär¬
ran från varandra som då vi träffat varandra i tamburen och talat till våra spegel¬
bilder. (265-266)

Också i denna scen är den andre en projicering av Henry själv, en bild konstruerad
utifrån Henrys självbild. Att Amys intresse delas mellan Henry och någon annan
tycks här klart, men kanske är det endast någon i det sällskap hon kom dit med.
Henry beskriver det som om det vore samme man som utanför Amys port. Den
andres uppdykande leder likväl till att Henrys tankar på en återupplivad vänskap
problematiseras. Man är tillbaka där man började.

210 Att se den andre som en av Amy idealiserad Henry fungerar också i denna scen. Henry ser
honom - alternativet - aldrig, och Amy är naturligtvis tvungen att välja den verklige Henry.
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Ur vilken temporal position berättas detta? Den sista meningen tycks komma
från berättandets tillbakablickande perspektiv, trots att man med viss rätt kan på¬
stå att Henry och Amy inte alls kommit nära varandra i någon del av scenen och
att Henry således här inte ger uttryck åt någon retrospektiv skepsis. Den andres
existens eller utseende kommenteras inte vidare. Henry varken drabbas av ilska
eller fördjupar sig i den andres identitet. Är denna beskrivning av skeendet en
efterkonstruktion i berättandets tid, medan Henry alltså när det hände inte till¬
mätte det någon större betydelse? Den enda följdverkningen i berättelsen är att
Henrys dröm om ett pånyttfött förhållande tillfälligt störs. Trots uppdykandet av
tvivel i form av en konkurrent följer han Amy till hennes port, som 'slukar'
henne "med en skadeglad skräll". Med en distanserande omskrivning fattar Henrys
hjärna med "någotslags kraftanspänning, en grimas, ett fånigt, ovedersägligt
beslut att träffa Amy följande dag, helst på förmiddagen och få klart besked en
gång för alla". (266-267) Dagen efter försöker han genomföra vad han föresatt
sig, att träffa Amy "till varje pris". Henry söker ett avgörande. Det blir en dag av
väntan.

Skadeglada sekundvisare och långdragna vemod. Retarderande drag
När Henry återigen, efter 'skandalen', drogs in i begärets malström och hade fem
timmar att vänta för att kunna besöka Amy, beskrevs det på följande sätt:

Och klockan kröp obönhörligt långsamt vidare, ibland tyckte jag att den stannat
och höll den bävande av hopp mot mitt öra: kanske klockan i själva verket redan
var mera. Men så hörde jag åter det lugna, ironiska tickandet och nu såg jag också
att sekundvisaren faktiskt kröp fram, den hade bara för en stund gömt sig under
minutvisaren och kom nu skadeglatt fram ur sitt gömställe, pinande mig till döds
med sin trippande gång utefter sekundstrecken. (252)

Tiden konkretiseras i klockans visare, som i sin tur besjälas. När Henry efter
"Restaurangscenen" vaknar med "kopparslagare" accentueras beskrivningen av tid¬
ens illvilliga tröghet.211 Han klär sig kvickt för att så snart som möjligt kunna
träffa Amy, men krapulan ersätter den första klarvakenheten. "Sekunderna rann
allt långsammare undan och när jag var färdig med toaletten, hade jag känslan av
att redan i timtal ha varit oppe och försummat en massa tillfällen att träffa
Amy." (267) Att ta sig de få stegen till telefonen tar en evighet: "Det var som
om tiden tänjts ut, eller nästan stannat, och jag ryckte ett par gånger förskräckt
till, medan jag gick fram till bordet, över att ännu inte ha nått det, (fastän tiden
när jag tog första steget, redan låg så oändligt långt tillbaka, att jag knappast
kunde komma ihåg den längre)." (267)212 När Amy svarar är Henry inte ikapp
tiden eller sig själv, mellan hans öra, mun, röst och hjärna finns en förskjutning,

211 Kapitlet kallas "Krapula" vilket skulle kunna uttydas som en krapula efter de fåfänga
konstruktionerna kvällen före, men som vi skall se hänger de bilderna kvar.
212 Texten inom parentes utelämnad av Björling, originalmanuskriptet, s 64.
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en fördröjning. Hans tal till Amy blir "förhastat och meningslöst", han hör sig
själv prata i luren och Amys röst svara. Det är rösten som först inser vad Amy
säger: "Men med ens ryckte min röst förskräckt till, och ett ögonblick senare

uppfattade jag att Amy inte alls delade min trängtan att vi skulle träffas." (268)
Innan Amy lägger på luren får Henry veta att hon möjligtvis skall passera kaféet
mellan kl 1 och 2, och att de då eventuellt kan ses. Henry har flera timmar att
vänta och kopparslagarna, baksmällan, vävs samman med tidens sävliga gång.
Kaféet förenar de olika möjligheterna till räddning: att ta sig dit fördriver tiden,
där kan han träffa Amy och där kan han få sodavatten mot bakruset. Vägen till
kaféet och väntan skildras så att läsaren skall förstå Henrys trefaldiga ångest. Den
vind Henry möter rycker i hans hattbrätten och tränger in i hans "upphettade
hjärna" och svalkar. Som tack ropar han åt vinden att blåsa starkare, men stöter
ihop med en vandrare vilket får till följd att hans "patetiska tilltal till blåsten
degraderades till en banal ursäkt". I kaféets entré ser han sig - som alltid innan
han stiger in - i spegeln, som "förnärmat" kommenterar hans krapulantiska utse¬
ende. Som vi tidigare sett besjälas Henrys omgivning framför allt när oro, ångest
och nervositet drabbar honom. Han har svårt att hitta en bra plats och beställer
sin flaska vichyvatten "med ångest i rösten". Men inte ens sodan hjälper, smakar
rök och låter "en kväljande ångest krypa opp längs strupen". (269-270) Rummet
sorlar och tycks Henry avogt inställt till honom. En dam i närheten berättar en
ändlös historia:

Hon berättade den i en jämn ström av ord, som tycktes vara outsinlig och som ett
grått tråkigt regn prasslade mot min trumhinna. Och medan hon berättade, tänjdes
tiden ut, den stod nästan stilla, precis som på morgonen då jag ringde till Amy,
bara att jag nu kände det påtagligare. Jag hörde inte längre meningen i orden, som
hennes outtröttliga talorgan frambragte, utan endast bokstäverna, andnings¬
pauserna, betoningarna, utan något som helst inbördes sammanhang, oändligt
accentuerade, förstorade, fyllande ut de evighetslånga minuterna med sina över¬
drivna kantiga kroppar. (270)

Talet, orden saknar mening, fragmentariseras och uppdelas i sina abstraherade be¬
ståndsdelar, som Henry inte kan sammanfoga till begripligt tal. Ångesten aliene-
rar Henry. Om minut- och sekundvisarna tidigare skadeglatt pinade honom har nu
tumskruven vridits åt ännu ett varv: minuterna fylls nu av stiliserat, kantigt och
hyperboliserat språkmaterial. Här kan vi se den ryska eller den tyska expression¬
istiska filmens närbilder abstraherade; i stället för en mun, läppar och en grotesk
tunga framhävs delingvistiska byggstenarna: bokstäverna, pauserna, betoningarna.

Henry väntar, krapulantisk, på Amy i romanens 12 kapitel: "Jag torde ha
suttit på detta sätt omkring en timme eller så försjunken i en irriterande slöhet,
som spände mina nerver till bristningsgränsen, [...] då hon verkligen kom in och
med ett halvtförnärmat leende närmade sig mitt bord." Väntan är över, men hur
skall de kunna komma varandra närmare: "Luckan som igår kväll för en stund
öppnats för oss hade åter obönhörligt fallit igen [...]." Henry tycks i berättandet
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mena att de under kvällen hade närmat sig varandra, att de hade en chans att nå
kontakt - gäller detta den kontakt de tidigare hade eller en mindre konstruerad och
mer 'sann' kontakt? Henrys bilder av Amy har, trots allt som hänt, inte av¬
automatiserats. Amy läser en tidning under tystnad och "åter tänjdes tiden ut till
ett spännt [sic] oändligt gummiband, som dallrade till vid minsta rörelse och slet
i mina nerver värre än förut". (271) Tiden, gummibandet, är fäst i Henrys nerv¬
trådar. Ju långsammare tiden går, desto spändare blir bandet - tid blir rum fäst i
en kropp. En metafor med sällsynt konkretion. När Amy efter en stund läst
färdigt hänvisar hon till att hon inte mår riktigt bra, och frågar om han vill följa
henne hem, för att gå på bio om hon skulle komma att bli bättre till kvällen.
Henry blir bragt "ur fattningen av denna plötsliga frontsvängning" - notera den
militära metaforiken - men också lugnad: "Tiden drog sig ihop och slet inte mera
så smärtsamt i mina nerver." Här lägger berättaren Henry in en digression om ett
tidigare biografbesök.

*

Det noggranna gestaltandet av den utdragna tiden fungerar också som ett retarde¬
rande drag. Läsaren väntar - liksom Henry - på att Amy skall dyka upp och vi
skall få veta hur det går. Samma funktion har de inledande scenbeskrivningarna
och dansgolvslagarna i restaurangscenen (diskuterad ovan). När Henry och Amy
träder in i restaurangen är det första gången de talar med varandra på en längre tid
efter den misslyckade försoningen som slutade med att de flydde in på en biograf.
Vad har de att säga varandra? undrar läsaren, och får fortsätta undra, då Henry
avbryter med en beskrivning av 'hur det är när man träder in i en restaurang',
något senare 'hur man bör uppträda på ett dansgolv'. I Parlands ceuvre kan be¬
skrivningen placeras bredvid de korta 'prosating' som inventerar den moderna
tingvärlden, från "Sakernas uppror" och framåt: "Jazz", "En bilfantasi", "Auto¬
bussen", "Mineralvatten", "Ett kåseri om motorcykeln" (1928-1929). De tre
senare har analyserats av Clas Zilliacus: "Samtliga är beskrivande ur en allvetan¬
de position; ingen av dem framtransporterar en anekdot, intrig eller ett refererande
innehåll; några dialogiskt eller monologiskt talande subjekt förekommer inte;
textprojekten uttömmer sig i karakterisering av föremål; referentiellt hålls de på
en generisk eller typisk nivå, aldrig individuell."213 Medan dessa texter alltså
berättar om hur autobussen förhåller sig till andra fordon, sodavattnet till citron¬
sodan och pommacen osv, beskrivs i Sondern tolfte kapitel hur människorna
förhåller sig till varandra, människornas hierarkier, i en dansrestaurang och på ett
dansgolv. I stället för: "Autobussen är lat och ser ut att stjälpa", "Motorcykeln är
det häftigaste och envisaste av alla fordon"; eller "Sodavattnet fjäskar alltid en

213 Zilliacus 1991, s 110.
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smula",214 får vi här en människa i en situation. Det allmänna, 'människan',
övergår i det konkreta exemplet Henry. "En människa som kommer in på en
restaurang blir alltid en smula förvirrad medan hon tar de första stegen, av de
många borden, bland vilka man måste välja, av de otaliga fientliga ögonen som

suga sig fast vid en och sedan på förhand synes stämda till ens nackdel." (257) I
stort sett varje mening börjar på samma sätt som i tingprosan: "En människa";
"En person som kommer in på en restaurang betraktas av gästerna"; "Och ve den
nyinträdde"; "Hans människovärde"; "Ty"; "Han". (257-258) Vad gäller män¬
niskovärdet framhålls att den som gör bort sig genom att ha kravatten på sned
eller dammiga kläder får se det sjunka "några grader under nollpunkten", alla
nykomlingars taxerade värde, om han inte "är skådespelare eller har en någorlunda
tvivelaktig dam i sällskap". I restaurangens värld är det borgerliga samhällets
lagar uppochnedvända, och därför är det för Henry en lättnad att upptaxeras tack
vare Amys sällskap.215 De är fortfarande "barbarer i förhållande till den övriga
publiken", men när de placerat sig vid ett bord och Amy blivit uppskattande iakt¬
tagen, höjs de till "en annan kategori än de övriga gästerna". Inventeringen av

restaurangen som offentligt rum avslutas med accepterande: "Vi hade blivit upp¬
tagna som hedersgäster i restaurangens rättrogna, ptolemeiska värld." (259)216

Dansgolvet skildras som ett särskilt fält med egna lagar, och som en naturlig
fortsättning på inventeringen av restaurangen. (Henry har ännu inte börjat sam¬
tala med Amy.) Det är inte alltid sagt att man i en restaurang med dansgolv
utan vidare får träda ut på detsamma, utan att genomgå en likadan assimilations¬
process som vid inträdet i salen. Ty dansgolvet är åter en värld för sig, skarpt
avgränsad [...] av stolarna och borden runt omkring, om ock med mindre puritan¬
ska lagar för nyinträdda." (260) Det visar sig också att den som befinner sig på
dansgolvet har högre värde än de övriga restauranggästerna, som med avund
betraktar dansen. Man överser till och med med "dödssynder" som att stöta ihop
med ett annat par eller att "damens sko råkar gå opp". Straff för överträdelser av
lagarna kommer från fältet självt: hänsynslöst "ingriper orkestern och låter
saxofonerna skratta ut en".217 Lagarna kan enkelt sammanfattas med att man
under dansen "måste ha huvudet tömt på varje slag av tankar eller tankefrön" och
att man inte får tala. Om man måste tala får man inte säga något "förnuftigt",
utan bör "konversera i en lätt, ologisk form, som låter kroppen fritt anpassa sig

214 Jämför Zilliacus 1991, s 110-111. Se också Rabbe Enckell 1949, s 192, om Parlands vana att
litterärt och biografiskt "analysera fram den inre 'lagbundenheten' i varje begränsad situation,
dansgolvets, bilfärdens, plagens, restaurangens bindande budord".
215 Jämför metaforiken i "Jag och min fars glasögon", H Parland 1966, s 140: "När jag går förbi
bilstationerna i gathörnen, känner jag ibland en bitter avund mot chaufförerna, vilka som fångar
sitter inburade i sina bilar. Ty det ligger någonting så oändligt lugnande i att kunna avläsa sitt män¬
niskovärde från taxametern. Jag har ingen taxameter."
216 Beskrivningen av entrén kan eventuellt jämföras med Proust, t ex den skämtsamma beskrivning¬
en av Swanns möte med lakejerna hos markisinnan de Saint-Euverte. P I: 317-321 / B I: 375-379. -

Jämför E Stenmark 1968, s 439.
217 Om saxofonen som särskilt betydelsefullt jazzinstrument, se Parlands "Jazz", H Parland 1970,
s 39-41; samt Zilliacus 1991, passim.
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efter musiken". Detta tillstånd av tanklöst svävande till musiken förknippas av
Henry med Amy, som lyder "dansgolvets lagar med en vördnad som endast den
som själv varit med att skapa dem kan ha för sitt verk" (261). Det är också Amy
som har lärt Henry lagarna. Restaurangen - med de inverterade borgerliga hier¬
arkierna - är Amys miljö.

Berättaren vidgar perspektivet till hur dansgolvslagarna påverkar förmågan att
beskriva kvällen på dansgolvet eller i restaurangen. I och med att man inte får
tänka, har man svårt att minnas, och därefter svårt att berätta. Häri kan vi even¬

tuellt se förklaringen till de retarderande beskrivningarna av hur man bör uppföra
sig: det finns inget specifikt att berätta.

Dessa lagar, i och för sig enkla och begripliga för varje normal människa,
hava en nackdel, som man upptäcker först vid utträdet ur restaurangen: hjärnan,
som med 5 minuters pauser under hela kvällens lopp funktionerat som en sparbös¬
sa, i vilken man stoppar in intrycken slant efter slant, vägrar att efteråt förarbeta
dem till en bestämd föreställning om kvällens förlopp; man vet bara att man haft
roligt eller tråkigt och att räkningen belöpt sig till så och så mycket, men inte ett
dugg mera. Att beskriva en restaurangscen, - såframt man inte konstruerar opp den
rent schematiskt, stöter därför på analoga svårigheter som vid återgivande av
drömmar eller overkliga föreställningar, hjärnan ger i bägge fallen ytterst ovilligt
materialet ifrån sig och man faller hela tiden för frestelsen att räkna opp yttre hän¬
delser, vilka emellertid skett rent mekaniskt och därför i och för sig själva är
värdelösa. (261)

Här anknyts diskussionen till perception, minnesfunktioner och berättande. Att
berätta leder ofta till schematiskt konstruerande - det som 'verkligen hände' kan
vi varken minnas eller beskriva. Mimesis är omöjlig, vi kan endast konstruera.

*

När Henrys uppfattning av psykologisk tid tematiseras, till exempel när han
tycker att tiden går saktare, eller när en till synes överflödig beskrivning tar vid,
retarderas också berättelsens hastighet. Samtidigt överförs den av Henry beskrivna
upplevelsen till läsaren, då beskrivningen får berättelsetiden att passera lång¬
sammare. Händelseförloppet stannar upp, läsaren vill vidare. Att detta framför allt
sker i kapitlet "Krapula" är måhända kongenialt med Henrys sinnestillstånd, men
tiden bromsas som vi har sett också i "Försoning, men det är ingen försoning"
och i epilogen. Där historien kräver en retarderande teknik plockas nya metaforer
och äldre grepp, som den skämtsamma hierarkiseringen, fram.
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Henrys sensibilitet

Ovan diskuterades hur Sönder på flera sätt kan sägas träda i dialog med A la
recherche du temps perdu. Henrys roll i Sönder är Swanns eller Marcels, dock er¬
sätts den klassiska bildningen av en dragning till det moderna: fotografering, film
och schlagermusik. Medan Marcel delar med sig av sina kunskaper om konst,
litteratur och musik inför den ivrigt lyssnande och frågande Albertine, försöker
Henry lära Amy något om god film. Medan Marcel försjunker i Vinteuils sonat,
grips Henry av schlagermusiken. Här skall vi skärskåda Henrys resonemang om
film, studera några filmiska drag i romanen, samt närmare undersöka musikens
roll i romanen.

En filmdiskussion (Henry läraren)

- Venez, petite fille, que vous embrasse pour vous remercier de
vous rappeler si bien ce que je dis, vous retournerez au pianola
apres. (P III: 880,)218

I kapitlet "Krapula" minns Henry en bioföreställning han och Amy varit på
"föregående vårvinter". Delvis begravd under en strykning finns här en teoretisk
utläggning om amerikansk kontra tysk film. Filmen de sett var en "sentimental,
amerikansk film, med Pola Negris trötta, avnötta ansikte i en massa närfoto¬
grafier, och en primitiv, rörande intrig kring ett barn som blivit berövat sin
moder" (272) 219 Henry ger en tillbakablickande kommentar om att utläggningen
gjordes i en tid när hans kunskap om film var mer begränsad:

Jag hade då ännu inte lärt mig att uppskatta den amerikanska filmens innehålls¬
princip att i ingen händelse tränga alltför djupt under ytan, utan endast vara ett sätt
att slå ihjäl två kvällstimmar, och låta dem spårlöst försvinna ur medvetandet
efteråt, en princip säkert lika acceptabel som dess motsats, den tyska filmen, att
framslita mardrömmar eller sadism. Jag hade därför trots bästa vilja inte kunnat
dela Amys förtjusning över de rörande kulissarrangemangen och hållit ett pedago-
giskt-estetiskt tal till henne, som hon säkert försökte förstå, ty de ovana uttrycken

218 '"Kom så får jag ge dig en kyss för att du så väl kommer ihåg vad jag säger till dig; sedan får
du gå tillbaka till pianolan. [—]"' B V: 408.
219 Jag har inte utifrån uppgifterna i Sönder lyckats identifiera filmen. Däremot kan nämnas ett
intressant sammanträffande som jag upptäckt i efterforskningarna efter den; kanske en ledtråd till
Amys namn: Pola Negri spelar i The Secret Hour 1928, regisserad av Rowland V Lee, rollen som
"Amy". I Henry Parlands anteckningsblock från början av november 1929 finns följande anteck¬
ning: "Pola Negri-film: /Prod: Rowland V. Lee". Detta är den enda filmanteckning som nämner
Negri. Så knyts Henry, Amy och den den film de ser ihop, även om referaten av intrigen inte över¬
ensstämmer.
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måste smickra henne, men som hon helt enkelt inte kunde kopera såframt hon
skulle velat förbli sig själv. (272-273)220

I berättelsens tid var Henry en snobb, som förkastade den amerikanska filmen
utan att förstå dess "innehållsprincip". Det handlar i berättandets tid inte längre
om ett värdeladdat estetiskt (moraliskt) ställningstagande, utan om en formell be¬
skrivning av filmens egenart - innehållande en ironisk kritik av den tyska filmen.
Henrys dåvarande filmsyn medgav inget annat än en ensidig kritik av den ameri¬
kanska filmen.

Medan Marcel i A la recherche du temps perdu berömmer sig om att delvis ha
skapat Albertine och finner att hans elev utvecklats väl 221 har Henry inga
förhoppningar om att Amy skall lära sig något. Amy skall endast konsumera:
"spela gramofon och bläddra i filmtidskrifter" (202). Den Amy Henry lockas av
kan inte förstå estetiska resonemang. Däremot tycks Henry kunna se på sina
utläggningar med viss självironi - han hade inte så rätt som han trodde. Han ger
henne också ett erkännande för att utifrån sin position ha förstått mer än han
själv: "hon kände kulissernas verklighet långt omedelbarare än vad jag kände
livet, det framgick ovedersägligt redan av hennes förmåga att gå upp i dem."
(273) Att känna ytan är Amys sak och därför kan hon inte, skall hon inte kunna,
förstå hans diskussion - då vore hon inte Amy som Henry vill ha henne:

Jag kommer ihåg den rörande, läraktiga minen, med vilken hon åhörde mitt före¬
drag, då och då avbruten av ivriga nickningar: naturligtvis, ja visst, det är klart.
Jag såg från första början att hon inte begrep ett dugg, men ansiktsuttrycket fäng¬
slade mig till den grad, att jag fortsatte med mina ytterst teoretiska angrepp mot
den amerikanska filmen, [...]. Och när hon skulle stiga opp i vagnen, och räckte
handen åt mig, hade det kommit ett högtidligt, allvarsamt uttryck i hennes ansikte
då hon sade: Nästa gång skall vi gå på en tysk film, jag tycker också att den vi såg
idag egentligen var skräp. (273)

Henrys intresse hålls uppe av Amys uppmärksamhet, och när hon säger sig över¬
tygad av hans argument - som vi i likhet med hans roman inte får möta - når
hans överlägsenhet sin kulmen. Observera dubbelheten i Henrys reaktion -

220 Från "efteråt" till och med "sadism" satt inom parentes och struket, troligtvis ej av H Parland,
utan vid redigeringen inför Återsken. Ordet "framslita" är svårtolkat i handskriften, det skulle
kunna vara "framslitsa" eller annan sammansättning med fram- som förled. Ordet "kopera" är
också svårtolkat; alla utgåvor av Sönder har "fatta". Manuskriptet, s 70. Bisatsen om tysk film
behövs för sammanhanget (Amys replik s 273). - Henrys syn på film har utvecklats. Det är
frestande att jämföra med Parlands utveckling och filmartiklarna i Kaunas, om bl a "budoarstilen"
och dess "sentimentala, billiga kulissromantik" - se vidare avsnittet "Filmartiklar i Hufvudstads-
bladet". Jämför också Parlands "bio-brev" till Sven Grönvall den 20 oktober 1929, HPA: "Det som

Du enligt vad jag numera blott dunkelt kommer ihåg var så imponerad av [i Emil Jannings 'Sista
kommandot']: de originella visionära momenten vid statisternas sminkbord, etc. var en mycket
dålig efterapning av ryssarnas prestationer i samma riktning. Vill Du närmare gå in på detta om¬
råde så läs min artikel om den sovjetryska filmen [...]"
221 P O: 884-885/ B V: 412-413.
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ytterligheterna tycks höra ihop att Amy inte kan omfamnas offentligt, samt
hänvisningen till ägande.

Jag hade fått en oemotståndlig lust att antingen skratta henne rakt i synen eller
också omfamna henne mitt på Studenthustorget, jag visste bara inte vilket, men i
samma ögonblick hade spårvagnen skrällt till och guppat i väg över växlarna,
och jag stod länge kvar på refugen, med en känsla av hopplöshet och förtjusning
över att äga en flicka som Amy. (273-274)

Att äga Amy innebär att oavbruten kunna tala, att kunna konstruera Amy efter
sitt skön. Man kan säga att kampen mellan Amy och Henry står om vem av dem
som bestämmer hur Amy skall vara: charmig, intresserad, lyssnande, men ytlig
och utan förmåga att utvecklas eller läraktig med ett äkta intresse, arbetande, med
en vilja att lära känna Henrys djup; en vara att forma eller en levande medmän¬
niska. Henry har som lärare inget intresse av att lära ut, han håller kvar eleven på
samma nivå som tidigare.

Henry motiverar minnet av bions efterspel med Amys ansiktsuttryck, och
tänker sig att hon påmint sig samma episod. "Och när vi sågo på varandra, hade
åtminstone jag den känslan, att vi överraskat varandra med att tänka på samma
sak, och över Amys ansikte gled ett tunt, försagt småleende, förorsakat av detta
minne, som för några ögonblick slätade ut de denna morgon alldeles särskilt på¬
tagliga rynkorna på pannan." (274) Man bestämmer sig, med entusiasm, för att
gå på bio. Skall man ge lärare/elev-rollerna en ny chans?

*

Sönder har av flera forskare och recensenter setts som filmiskt berättad, man har
lyft fram detaljer som tecken och 'visuella accenter' som den gråa hatten, samt
hänvisat till Parlands filmartiklar och hans ord om att framför allt den ryska
filmen lyfter fram det dolda och undanskymda som endast kan nås genom om¬
skrivning, en sorts symboliskt bildberättande: en maskin, ett ting symboliserar
ett själstillstånd. Man har också pekat på Parlands intresse för det moderna och
romanens explicita anknytning till fotografering. Jag vill något problematisera
diskussionen. Att tolka en text som 'filmisk' är ofta vanskligt; intrycket av
'film' ligger i betraktarens upplevelse av de lästa orden. Som exempel kan vi ta
Rabbe Enckell, som skriver: "Parland ger sin verklighet, sin erfarenhet filmatiskt
direkt" och med det menar att berättaren inte broderar ut eller kommenterar sina

beskrivningar.222 Detta är, som vi sett, endast undantagsvis fallet i Sönder, där
beskrivningarna ofta är elaborerade och Parland arbetar med besjälningar och per¬
sonifikationer. Greppet att besjäla är litterärt i allmänhet, modernt och parlandskt
i synnerhet. De framlyfta detaljerna kan ses som inslag i en diskussion om

222 R Enckell 1966. Se även O Parland i H Parland 1966, s 317; E Stenmark 1968, s 452-453;
S Malmberg 1985, s 75. - "Den sovjetryska filmen", Hbl 1 december 1929, även i H Parland 1970,
s 99.
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minnesteknik, medan fragmentariseringen av kroppen i beskrivningar tjänar som
ett distanserande grepp - med viss likhet med kamerans eller blickens fokusering
på en detalj i taget.

Om vi endast med svårighet kan lyfta fram tydliga exempel på filmiskt
berättande direkt ur texten, borde vi kanske i stället ta fasta på författarens inten¬
tioner? Att från det faktum att Parland var filmintresserad dra slutsatsen att han
ville 'skriva film' räcker inte. Vi bör inte heller glömma vad han hösten 1929,
strax innan han påbörjade Sönder, skrev om skillnaden mellan litteratur och film
och om filmens inflytande på litteraturen. Filmen är, enligt Parland, "helt och
hållet uppbyggd på den rörliga bildens plastiskt-expressiva verkan" till skillnad
från litteratur och teater, som bygger på "ordets, språkets möjligheter". Vidare
menade Parland att filmen utmärks av dynamisk eller mekaniserad handling, lit¬
teraturen av tanke- och ordkonstruktioner.223 Det verkar inte sannolikt att Parland

själv skulle försöka genomföra vad han i filmartiklarna lyfte fram som icke önsk¬
värt, dvs påverkan från filmen till litteraturen. Här är dock tidsdimensionen ett
problem; vad Parland skrev under tidig höst motsvarade inte hans ståndpunkt
senare under vintern. Vi kan med andra ord inte dra några säkra slutsatser utifrån
filmartiklarna i Hujvudstadsbladet224

Med dessa invändningar i minnet kan vi gå vidare och något utveckla diskus¬
sionen om filmiska drag i Sönder. Vi såg ovan att Henry i berättandets tid hade
fått större insikter i filmens 'innehållsprinciper' och att han i berättelsens tid
diskuterar film med Amy. Det kan alltså vara värt att se närmare på om hans
berättande på något sätt färgats av dessa insikter. Jag väljer att koncentrera mig
på några tidigare inte uppmärksammade fenomen: en subtil lek med (stum-)
filmens konventioner. De två scener jag lyfter fram är inte filmiskt berättade,
utan iscensätts som om de var sedda på den vita duken. Scenerna, "Samman¬
träffande i Brunnsparken" och "Plagescen", hör dessutom ihop och kan ses som
tematiskt parallella. De återfinns i samma kapitel, 17 225

Beskrivningen i den första scenen undviker de betydelsetomma replikerna -

det är inte vad som sägs som är viktigt, utan att något sägs. De kommenterande
styckena kan ses som textskyltar till de löpande bilderna, kommentarer till hand¬
lingen. Försök se Charlie Chaplin kurtiserande en kvinna på en bänk, imiterande
sin närmaste omgivning:

De [...] befunno sig plötsligt sittande på en bänk i Brunnsparken, varvid de till
punkt och pricka betedde sig lika som de svärmande paren runtomkring. Amy hade
tagit hans spatserkäpp och stack med den i sanden, medan han allt närmare ryckte
henne in på livet, vilket hon lät ske efter att först hava makat sig undan till [d]en
yttersta, men också mest undanskymda ändan av bänken. Deras repliker hade redan
för länge sedan mist varje självständig betydelse, och han pratade in på henne

223 "Den psykologiska filmens bankrutt", Hbl 27 september 1929. H Parland 1970, s 84.
224 Jämför avsnittet "Filmartiklar i Hujvudstadsbladet" i kapitel II.
225 I 1966 års version har den förra scenen förts till kapitlet före, medan den senare har blivit ett
eget kapitel.
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bara för att se huru hon skulle reagera, ty hennes minspel ingav honom en rent
fysisk njutning, medan hon ömsom förvånat och ömsom allvarsamt lät sina
blickar tumma om honom. Här gjorde han ett litet fel, han lät sig ryckas med av
sin ovana att betrakta människor och ting i stället för att gå handgripligt tillväga
och fortsatte att ex[c]ellera med kvickheter när deras mission för redan länge sedan
var fylld, och Amy allt otåligare stack omkring sig med käppen. Hon stirrade
fascinerat på hans skospetsar och böjde sig till och med närmare honom, för att
bättre kunna fördjupa sig i deras åsyn, men han märkte ingenting, förrän han sagt
en platthet och upptäckt att hon lika hjärtligt skrattade åt den som åt alla djup¬
sinnigheter, som han sagt tidigare. Denna upptäckt återförde honom till verklig¬
heten och han tog äntligen hennes hand, som nervöst åkt av och an utan att finna
någon hållpunkt. Sedan gick allt sin gilla gång, och när han på hemvägen, efter
att hava följt henne till porten, slattrigt genomgick i minnet det som skett, hade
han redan gjort sig en alldeles bestämd föreställning om henne; [...]. (220-222)

Henry och Amy agerar inte längre som individer, utan så som de omkring dem
sittande kärleksparen. Om Henry alltså väljer att inte berätta vad som sades, kon¬
trasteras detta i nästa scen, där han lyfter fram vad som kunde ha sagts - om han
och den kvinna han ser talat med varandra. I denna scen ges en antydan om att den
kan anknytas till stumfilmen - kvinnan kallas i den 'litterärt bearbetade dialogen'
Brigitte Helm, stumfilmsstjärnan med det expressiva ansiktet, känd från bland
annat Metropolis.226 Helm var, liksom Parland, kritisk mot ljudfilmen:

- Jag förstår mig inte alls på dessa nymodigheter [...]. Det har ju inte med film
att göra, man förstör ju filmens väsen[,] skapar någonting som varken är film
eller teater, möjligen dålig teater, ja, jag kan inte säga hur illa jag tycker om det.
Och det värsta är att jag själv blir tvungen att spela med i en talfilm. Jag skulle
göra vad som helst för att slippa, men kontraktet...

- Förresten, fortsätter hon livligt och impulsivt, så tror jag inte att vi behöver
vara så rädda för tal- och ljudfilmen. Den kommer att dö av sig själv. Folk kommer
att tröttna. Dom är nyfikna nu, men det går över.227

Det är sålunda passande att Helm får en stum roll också i Sönder. Så som bio¬
grafbesökaren, enligt Éjchenbaum,228 för sig själv tänker sig de repliker som

aldrig hörs eller kommer med på textskyltar, konstruerar Henry de konventionella
replikerna i deras "ljudlösa dialog".

Han: varför i helvete har du köpt det där vidundret till baddräkt? Hon: jag ville veta
vad du egentligen är för en figur. Han: begriper du kanske inte att du inte alls vore
så dum om du skulle köpt dig en enkel svart. Hon: om du skulle gå efter ett glas
sodavatten åt mig, skulle du få visa dig företagsam. Han: var snäll och vänd dig en
liten smula, att jag får se dina bröst. Nyligen låg du alldeles utmärkt, så där ja.
Hon: du får gärna se på dem, jag behöver ju inte veta av det. Han: du tror att jag vill
bli bekant med dig, men nehej, lilla vän. Därtill är det alldeles för hett och såhär

226 Parland gör anteckningar om tre filmer med Helm under hösten 1929: Der wunderbare Lüge
der Nina Petrovna, regi Hans Schwarz; Manoleseu [Manon Lescaut?], regi V Turzanskij; Alranne
regi Heinrich Goleen.
2 [Nocke], "Brigitte Helm tror ej på ljudfilmen", Våra Nöjen nr 40 (4-10 oktober), 1929.
228 Éjchenbaum 1973, 123-124.
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kan vi umgås mycket friare. Hon: du har en skavfläck efter kragknappen på
halsen. Han: Amy har vackrare ben än du. Hon: med vem jämför du mig egent¬
ligen. Jag skulle vilja veta vem du brukar vara tillsammans med.

Han: varför stirrar du så på mig. Brukar du alltid göra det? Hon: man säger att
jag påminner om Brigitte Helm. Mina bekanta kallar mig också för Brigitte. Du
skulle också få kalla mig så. Han: bara du inte skulle ha den där simdräkten. Hon:
nu har du tillräckligt fått se in i min urringning, och förresten vill jag bli solbränd
också från andra sidan.

- Som man ser skulle konversationen efterhand blivit fullt normal och skulle
författaren med ens inte kommit ihåg att han fick skynda på ifall han ville i tid
hinna tillbaka till staden, skulle den måhända antagit rentav oanständiga former.
(Det är förresten inte uteslutet att [den] redan hunnit bli det, eftersom ovananförda
som redan sagt utgör en litterär bearbetning). (228-229)

På samma sätt som Henry inte vill misslyckas med 'Brigitte' så som han miss¬
lyckats med Amy - konstruktionen faller i bitar - och därför väljer att stanna i
sin konstruktion av henne, kontrasteras beskrivningssättet: medan Henry valde
att inte återge replikerna mellan sig och Amy, skapar han repliker för sig och
'Brigitte'.

Doften av vissnande löv
Biobesöket blir inte av, då Amy känner sig sjuk, en sjukdom som Henry inled¬
ningsvis viftar bort: "Dumheter, det är bara igår kväll, som sitter i ännu, invände
jag tvärsäkert." (275) Dock ger beskrivningen av Amy snart vid handen att
sjukdomen är av annan art än Henry föreställt sig. Doften av Amys hår blandas i
den täckta bilen med en doft som påminner Henry om vissnande löv. Doften blir
sedan starkare och mer rogivande i takt med att Amys sjukdom förvärras. "Den
innehöll inte så mycket parfym, som någonting annat, sövande och besynnerligt,
som vissnande löv ibland kan ha, och det svepte in mig, medan jag ensam åkte
tillbaka i en långdragen rogivande stämning, som mynnade ut i det lugnande per¬
spektivet att på kvällen åter få träffa Amy". (275) Henry karakteriserade sig själv
som "stämningsmänniska" i bokens inledningsscen. Här ges ett exempel på hur
han påverkas av en stämning, en doft. Henry föreställer sig, konstruerar, en scen
där han efter bion följer Amy hem, men han har svårt att koncentrera sig på
uppgiften i den kvardröjande doften, som kräver - och ger - lugn.

Egentligen föreställde jag mig även dessa situationer i en mycket teoretisk belys¬
ning, jag var alltför trött och dagen efter för att kunna smycka ut dem med mera re¬
ella detaljer än högst allmänna föreställningar om en vas med blommor på bordet
framför soffan och ett slags blå sidendräkt på Amy, som skulle rinna ut över
soffan och svalka mitt upphettade huvud. Det fanns mycket litet erotik i dendär
bilden, och den lilla rest som den möjligen kunde innehålla var alltför stiliserad
av mitt behov efter någonting estetiskt, lugnande, som min trögt funktionerande
hjärna kunde njuta av [...].

Och som det ibland händer, att en till synes fullkomligt utomstående företeelse
ger upphov till en tankeriktning eller stämning, var det om jag inte missminner
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mig, just doften av vissnande löv, som utströmmade från Amys hår och fyllde den
kvava kupén under min hemfärd, som lugnade mina till bristningsgränsen spända
nerver, och läto mig skåda en bild, så idyllisk och menlös, att jag med ens kände
mig nöjd och lycklig, och säkert skulle ha somnat om inte färden varit så kort.
(275-276)

Henry har ett behov av något svalkande, lugnande: "estetisk njutning". Doften av
löv fungerar här som en sådan njutning och Henrys konstruktionen förblir stilise¬
rad och ofarlig. I en sådan "salig, otvivelaktigt idiotisk stämning" tillbringar
Henry dagen, innan han lyckas söka sig till "telefonen och verkligheten" för att
ringa Amy. Amy är sjuk, kan inte gå på bio och vill ha sällskap - Henrys kon¬
struktion faller samman. Sin därav uppvaknade ilska kanaliserar han i Amys
dörrklocka, innan hon släpper in honom. Inne i rummet inser Henry stegvis att
hon faktiskt är sjuk, det avgörande beviset därpå ges av lövdoften som nu nått ett
nytt stadium i förruttnelseprocessen. "Doften från hennes hår strömmade emot
mig, men det var en annan doft än tidigare, som om löven redan vissnat helt och
hållet, och jag drog mig förskräckt tillbaka, utanför dess räckhåll." (278) Men
Amy har väckt hans "ömhet och medlidande" och han blir sittande på sängkanten
med sin hand i hennes. "På detta sätt tillbragte vi dryga tio minuter, jag stirrande
på vattenglaset på bordet och kännande hennes handtryckning allt obehagligare
och fuktigare, och hon orörligt ihopkrupen under täcket, som på stället där
hennes knän befunno sig slagit en skarp uppåtvänd buckla." (279)

En tredje person, hovmästaren, gör entré på scenen och Amy hamnar, trots
sin sjukdom, i bakgrunden. Hovmästaren är den enda person som i romanen kan
tolkas som en rival om Amy, men Henry ser honom inte som någon farlig ut¬
manare.229 Kanske skyms hovmästaren som rival av att han har en i Henrys
värld tjänande roll, och därför inte duger - Henry föreställer sig att den andre skall
vara som han själv. Han skyms också av konstruktionen av hattmannen, sam¬
tidigt som Henrys svartsjuka har avtagit. Men Henry glömmer hovmästarens
bägge sidor, beskrivna i restaurangkapitlet: "Hovmästaren [...] försökte lösa alla
hovmästares problem i alla tider: att tillika vara lakej och övermänniska." (259)
Porträttet av hovmästaren återknyter till restaurangscenens satir av förbudstidens
nöjesliv. Henry fann sig till rätta i miljön, tack vare att han hade Amy - dans¬
restaurangens drottning - som ledsagare. Nu vill restaurangen återkräva sin drott¬
ning. Om vi ser relationen mellan Henry och Amy som ett försök att frigöra
Amy ur den miljö hon tidigare levt i, den fallna kvinnans, kan vi se mötet
mellan Henry och hovmästaren som en kamp om Amy - skall hon återgå till sitt
gamla liv eller finna ett nytt? Henry är inte hjälpsam i Amys försök att etablera
sig i världen utanför restaurangen: han vill inte bli sedd med henne, tar inte
hennes vilja att utvecklas på allvar och behandlar henne som om hon var köpt av
honom.

229 Jämför de tidiga utkasten om hovmästaren. Se vidare "Fragmentarium" nedan.
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När hovmästaren ringer och erbjuder att till den sjuka Amy sända mat och
alkohol från restaurangen, är det ett erbjudande som det är svårt att avböja. Han
skall bara "sticka sig in för några ögonblick" och vill inte besvära, och Henry
tycker sig se en "lakejbugning" i andra änden av linjen. Lakej, men samtidigt
övermänniska - hovmästaren antyds viktig, han har kontroll över spriten, eller
mefistofeliskt olycksbådande. Om Amys sjukdom är lindrig behövs ingen hov¬
mästare: "Förkylning - tänkte vi båda - då är det minsann löjligt att hovmästaren
skall komma." (279) Teckningen av hans ankomst är närmast en fars, en burlesk
slapstickscen; hovmästaren är den löjlige friaren som vi skall skratta åt. Scenen
är burlesk, men också tragisk, då Henry för groggarna glömmer Amy, som
medan hovmästaren och Henry dricker upp konjaken blir allt sämre. Säljer Henry
Amy till liemannen för några konjaksgroggar?

Och han kom. Redan i tamburen började han draga fram ur sina fickor alla möjliga
mystiska paket, och när de blivit placerade på fönsterbordet i Amys rum, företedde
det en överdådig anblick med två konjaksflaskor majestätiskt höjande sig över
frukterna och matvarorna ikring dem.

Hovmästaren var liten och fetlagd, efter några år skulle han antagligen vara
skallig. Han kände sig hemma i situationen som fisken i vattnet, satte sig på en
stol bredvid Amys huvud, strök varsamt över hennes hand och hade i ett nu korkat
opp en av flaskorna och till och med trollat fram några glas, vilka uppenbarligen
härstammade från restaurangen. Nu tror jag, det är bäst att vi allesammans dricker
en grogg, vände han sig åter mot Amy, som vid åsynen av flaskan i uppseende¬
väckande grad kvicknat till - om fröken har ont i halsen, kommer det säkert att
göra gott. I morgon bittida skall jag skicka opp kaffe och en liten frukost, och
efter den kommer fröken säkert att vara frisk som aldrig förut. Han hoppade opp
från stolen och trippade gravitetiskt ut i tamburen, där jag hörde honom prassla
med några papper, och när han åter kom in var han måhända ännu säkrare och hög¬
tidligare än förut. Han överräckte blomsterkvasten åt Amy med en djup bugning -

kanske däri t.o.m. låg en del självironi - som fick henne att skratta till och sedan
pressa fram ett ansträngt: tack, vad hovmästaren är vänlig. Jag kände mig hela
tiden på något sätt utomstående, visste inte vad jag skulle ta mig till och föreslog
därför en skål. Amy tycktes faktiskt ha svårt att svälja, hon hostade länge och
krampaktigt, men bad om mera. Hovmästaren snappade bort flaskan mellan fing¬
rarna på mig och hällde i åt henne, varigenom han kom i tillfälle att böja sig
mycket nära henne, medan jag stod bakom hans breda, något blankslitna rock och
kände mig mer och mer irriterad.

Antagligen undgick detta icke hovmästaren, ty när följande skål föreslogs, steg
han opp och flyttade sin stol mera åt sidan för att bereda plats för mig. Jag satte
mig ner på sängkanten och såg att Amys ögon blivit dåsiga och krampaktigt
vidöppna, varefter det ånyo skålades för hennes tillfrisknande. Sedan tömde vi
glas på glas, och Amy, som i början tappert försökt följa med fick ett kvävnings¬
anfall, kröp om möjligt ännu mera ihop under täcket, och hostade länge och för¬
tvivlat in i kuddarna, varefter hon vände sig mot väggen och slöt ögonen. Hov¬
mästarens stämma hade sjunkit några grader till ett sammetslent halvviskande,
under det han berättade några av sina urgamla utnötta historier, under det vi tömde
de sista resterna av flaskan. Amy sov redan och jag frågade mig om det så små¬
ningom inte vore på tiden att hovmästaren skulle gå. Men å andra sidan hade
stämningen framkallat en varm sympati för honom hos mig, en sympati, som allt
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mer och mer trängde i bakgrunden min för en halv timme ännu sedan fullkomligt
uppriktiga oro över Amys tillstånd, och som måhända tydligast kunde illustreras
av våra inbördes platser: hovmästaren satt vid bordet mittemot mig, medan Amy
befann sig bakom min rygg, där jag inte kunde se henne, endast då och då höra
hennes söndriga andhämtning.

Till slut gick hovmästaren. Jag följde honom ut i tamburen och kände en viss
avund mot honom, att han så enkelt klarat sig ur historien: druckit några groggar
och sedan gått sin väg, medan jag nu skulle få bära efterräkningen och sitta hos
Amy kanske halva natten. (279-281)

När de blivit ensamma igen har hennes hår "förlorat varje spår av sitt guld¬
skimmer" och Henry förstår att Amy är illa ute: "vi betraktade varandra rädda och
spörjande, som om vi skulle trott oss veta svaret på denna ångest, men försökte
dölja det för motparten". Något märkligt händer, Henry får för sig att han skall
kyssa den sjuka Amy, en grotesk önskan, då "hon inte var det ringaste till¬
dragande sådan hon låg där".

Men jag hade trots allt lust att kyssa henne, såframt det kunde bereda henne någon
lättnad, jag hyste säkert fullkomligt uppriktiga känslor, vilka hade kastat ikull
alla betänkligheter, om dessa inte just bestått av hänsyn. Och medan jag sålunda
tvekade om jag skulle kyssa henne eller inte, märkte jag att hon hade somnat [...].
(282-283)

Henry utdelar aldrig kyssen, utan blir sittande, "ömsom betraktande den tömda
konjaksflaskan på bordet och ömsom hennes lockar, vilka sopat igen hennes
ansikte och endast lämnat en bit av hennes hals öppen", och hennes kropps kamp
mot sjukdomen. (283) Passagen går att läsa symboliskt: flaskan och håret på¬
minner Henry om hans val, lockarna blir en bild för de förgängelsens krafter - de
vissnande löven - som döljer hennes ansikte, hennes personlighet, själ, liv. Amy
kommer att dö.

Sett som drama om Amys själ stiger konstnären Henry-Orfeus ned i restau¬
rangens värld-underjorden för att hämta upp Amy-Eurydike, men vänder sig om
mot underjordens lockelser, och saknar dessutom verklig vilja och insikt att lyfta
Amy. Därför misslyckas Henry. Amy faller.

326



Schlagern som ingång till sorgen

Därtill spelades gramofon, som värden med förtvivlad energi
vevade opp platta efter platta, emedan han mycket väl visste att
såsnart gramofonen upphört att ljuda, sällskapet ofelbart skulle
falla sönder och efterlämna ett gapande tomrum, som inte så
snart skulle kunna fyllas ut igen. (220)

Vid den tråkiga middag då Amy och Henry för första gången befann sig i samma
sällskap, fylldes tomrummet ut av grammofonmusiken som ett ljudspår till deras
första möte. Utan den sammanhållande musiken skulle sällskapet "falla sönder"
och Amy och Henry skulle inte blivit som "gamla goda vänner" (220). Senare
kommer musiken att spela en viktig roll i deras förhållande, då Amy för Henry
förknippas med grammofonmusik och dans. Efter Amys död blir det musiken
som sätter Henry i kontakt med de oförlösta känslorna.

Amy har efter vaknatten lagts in på sjukhus. Henry får inte besöka henne,
utan blir tvungen att nöja sig med att skriva brev och skicka blommor. En dag
ringer han för att höra hur Amy mår, och med en chockerande formulering med¬
delas att Amy nu är reducerad till kropp:

En morgon ringde jag opp för att höra efter hur det stod till och sjuksköterskans
röst darrade betydligt mera än min när vi talade om åtgärderna vilka borde vidtagas
med Amys lik. Det var ett alldagligt, sakligt samtal från en telefonkiosk på järn¬
vägsstationen och jag vill minnas att jag mycket artigt tackade för meddelandet.
Sedan gick jag utmed Esplanaden och frös. Jag kände varken sorg eller någonting
annat, bara en stor tomhet och svalka. (283)

Henry förstår inte i chocken vad beskedet innebär, han saknar kontakt med sina
känslor och känner en sval frånvaro. Det krävs en annan människas reaktion för
att han skall förstå.

Emot mig kom en bekant, han var vid sitt bästa humör, jag följde honom en bit,
pratande och skrattande som han. Men plötsligt hörde jag honom fråga huru det
stod till med Amy, och när jag svarat, förstod jag på hans ansiktsuttryck att hon
var död. Det hade blivit så förvånat och hjälplöst; munnen ville ännu fortsätta att
skratta, medan hans taktkänsla dekreterade beklagande och medkänsla, och jag
kunde inte låta bli att tycka synd om honom. (283-284)

Kroppen delas upp i fragment: ansiktsuttryck, mun. Som vi tidigare sett beskrivs
Henrys omgivning vid extrema sinnestillstånd närmast expressionistiskt, så ock¬
så här. De människor Henry och hans följeslagare möter strömmar "som en tjock
och sprucken massa" förbi dem, innan Henry lämnas ensam. Nu vet han att Amy
är död, men han känner ingen sorg, kroppen har inte förstått. Det kalla tom¬
rummet och ensamheten finns kvar. Det som får honom att komma närmare

sorgen är vinden, te med rom och schlagermusik. Henry värjer sig mot det banala
och det sentimentala i musiken, men kan inte stå emot. Sorgen kanaliseras i
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musiken, som får Henry att se på ett nytt sätt; Henry är åter receptiv, genom den
'banala' musiken får han kontakt med själen.

Jag kom ut till hamnen, det blåste, och jag knäppte opp överrocken, för att inte
känna mig så ensam. Vinden trängde igenom kostymen och skjortan, slet i dem
och jag lyssnade ivrigt till köldförnimmelsen, ty den fyllde ut tomheten i mitt
inre och ställde mig på något sätt närmare verkligheten. [—]

På eftermiddagen gick jag till restaurangen. Det var kaffekonsert och jag slog
mig ned vid ett stort bord med en grann blomsterkvast. Jag bad serveringsflickan
taga bort den, men kände mig efter några minuter så ensam, att jag flyttade till ett
annat bord, där några bekanta drack te med rom. De hällde flitigt i åt mig, och lik¬
som blåsten ute i hamnen för några ögonblick förmått fylla ut min ensamhet, så
förvandlade också det heta, brännande teet den till en högtidlig, djup smärta. Men
jag trivdes väl i den, ty den betydde befrielse ur det stela oförstående som hållit
mig fången under hela dagen, och stämningen växte och vidgades tillsammans
med de sentimentala slagdängorna, till vilka det dansades mitt i salen några steg
från mitt bord. De fick en alldeles ny betydelse för mig, och jag upptäckte mig vid
att sakta gnola efter melodierna, under det en varm domning fyllde ut mitt inre och
jag var nära att pressa tårar ur ögonen. Jag torkade skamset bort dem, men
schlagern pressade fram nya, och jag satt där som i en förtrollning, kännande en
oändlig lättnad och smärta stiga opp i mig i dess rytm. (284-285)"°

I den funna sorgen skriver Henry ett brev till Amy, "ett förtvivlat, banalt nödskri
efter Amy", att endast hon kan rädda honom från den "gråkalla ensamheten". En
redan citerad expressionistisk bild avslutar scenen.231 Henry skyr det banala och
det sentimentala, men känslorna som måste fram är banala och sentimentala, och
därför är det den 'banala' schlagermusiken som sticker hål på det intellektuella
skyddet.

När Henry släppt fram smärtan blir den något att dölja. Hans reaktioner
pendlar mellan att söka sällskap i staden och ensamheten ute vid Amys grav. Han
tycker sig se Amy och skräms av det. Ser han inte Amy i dubbelgångare eller
speglar, försöker hennes vänner att bli hennes efterträdare, för att fylla tom¬
rummet och "att få njuta pikanteriet i hela dess vidd", innan de irriterar honom
med att tala om Amy. (284, 286-287) Inget av alternativen tillfredsställer hans

230 Jämför en tidig version av kapitel 1, s 5-7: "Så hörde jag med ens Tenne sakta börja nynna för
sig själv och så småningom kunde jag urskilja melodin. Det var en av dagens slagdängor, en senti¬
mental och lysten visa, men den lät som en andlig sång J Den rann fram mellan hans orörliga läppar
och växte, växte till någonting stort och välkänt. Jag kände igen i den samma dova oförstående,
som ända från morgonen stönat i mitt inre och när jag utan att själv veta det instämde, förstod jag
att Tenne just nu var min bästa vän och att vi tillsammans höll likvaka över Nancy som låg någon¬
stans i sjukhusets rum och som vi knappast ens skulle komma att få ta farväl av ens J Och restau¬
rangen vidgades, vidgades, väggarna gledo allt längre från varandra och vi sutto i ett andlöst tomt
rum; mellan oss stod en halftömd konjaksflaska och en banal, sentimental slagdänga gled till¬
sammans med röken från våra cigaretter opp mot taket." Här är det en gemensam upplevelse som
skildras. Rummet öppnar sig och scenen får i denna version en närmast positiv stämning, till
skillnad från den Henrys ensamhet och knutna skrivhand i den senare versionen.
231 Se ovan s 28, 232.
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längtan. De vissnande löven, tecknet för Amys sjukdom, täcker nu hennes grav
helt och hållet.

Men min rädsla för ensamheten förde dem allt ånyo i min väg, och jag var dem
tacksam för det, tills ett obetänksamt ord åter lät mig fly ut till Amys grav, rensa
bort höstlöven som allt tätare föll över den och i någonslags stelkramp stå och
stirra på kransarna med de redan fullkomligt urblekta banden. Men det var inte
länge jag höll ut där, sedan rusade jag tillbaka till staden, hungrigare efter männi¬
skor än någonsin. (287)

Henry ställer Amys värme mot sin egen kyla, ångest, och alienation; Amys
ytlighet mot sin egen deklarerade aversion mot det banala och sentimentala. På
ett plan är Sönder berättelsen om att slå sönder denna intellektuella mask och att
nå den värme som Amy gav. Men Henry skriver i slutkapitlet att båda är kalla
och att det är det som förenar dem? Motsättningen reds aldrig ut i romanen. Even¬
tuellt kan vi se det som att Amy genom att vara den hon var skulle ha kunnat
rädda Henry ur hans alienation, och när detta misslyckats på grund av att Henry
inte 'ser' henne, står Henry ännu ensammare.
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Fragmentarium
Det här är berättelsen om hur denna bok kom till. Jag har burit den i mitt inre i
över ett års tid och det är bara med möda jag förmår dra ut den därifrån, sida efter
sida. Ibland brister de emedan jag tagit i alltför hårt och i mina händer finns då
endast en riven papperslapp, om vilken jag inte vet vart den egentligen hör. Så
också nu. (211)

Utöver det samlade manuskriptet till Sönder finns textfragment som inte själv¬
klart fyller en plats i romanen. Henrys (senare bortplockade) ord ovan illustrerar
textetableringens dilemma - vart hör fragmentet, är det användbart och vilken
betydelse får det i textväven/berättelsen? Dikten nedan från en gul anteckningsbok
XI-XII 1929, där en del utkast till romanen skrivits ned, hör uppenbarligen sam¬
man med tematiken i Sönder, men kan knappast sägas vara en del av romanen,
utan bör snarare ses som en annan gestaltning av samma problematik:

Du

som stirrar sönder min själ
förlåt
att jag stirrar tillbaka
mörkt,
oförstående,
liksom du.
Förstår du inte?
Du är en 'fotografi',
jag en 'människa'.
Vi stirrar på
varandra.
Där hela skillnaden.232

I detta avsnitt sammanförs och kommenteras några av de utkast respektive tillägg
till Sönder som skrivits om, strukits, plockats bort eller inte använts. På så sätt
hoppas jag kunna utveckla några av romanprojektets möjliga vägar och där¬
igenom ge djup och konturer åt den kvarvarande torson, samt erbjuda förklaringar
till varför olika vägar inte prövats fullt ut. Här förtecknas och kommenteras de
viktigare textfragmenten (som jag tidigare berört i inledningen av kapitel III);233
några finns i huvudmanuskriptet, andra i anteckningsböcker eller på lösa blad;
några har arbetats in i 1966 års Sönder, andra inte. Först tar jag upp tidiga utkast
och bortplockat material, sedan tillägg och sammanlänkande textavsnitt (broar).
Några viktigare utkast och tillägg har diskuterats mer utförligt tidigare i avhand¬
lingen och kommenteras endast kortfattat här - se också kommentarerna i Den
stora Dagenefter där några av manuskriptutkasten, anteckningarna om, planerna

232 Jämför postuma dikter i H Parland 1964, s 142 (XIII); 147 (XXIV): "Jag skulle skriva ditt port¬
rätt/ i några vimmelkantiga/ rader/ men du böjde dig förvånat undan./ Och det enda/ jag fick tag i/
var några tveksamma guldreflexer/ när lampljuset/ rörde vid ditt hår."
233 Se figur 3, s 200-201.
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och dispositionerna för romanen citeras. Slutligen diskuteras de korta textfrag¬
ment som skulle kunna vara den andra roman som Parland enligt vissa källor
började skriva sommaren 1930.

"Jag och minfars glasögon" medförstudier
Novellen som inledningsvis var tänkt som början till en roman har diskuterats
tidigare.234 Här vill jag ta fram en del av en förstudie, i ett rött anteckningsblock
VII 1929, som har visst intresse för det som blev Sönder. Här har berättaren och
Vera kommit från berättarens rival Eriks begravning till ett kafé:

En timme senare.

Vera sitter bredvid mig. Hon snyftar sakta. Vi har gömt oss i kafeets djupaste
hörn men ljuset sticker i ögonen. Jag borde stryka Vera över håret och kyssa
henne, men herren bredvid tittar strängt och nyfiket på oss.

Vad Henry i kapitlet "Gråthistoria" endast motvilligt gör inför servitrisen, vågar
denne berättare inte genomföra. Observera skillnaden i orsak till sorgen: Vera
gråter för att Erik dött, Amy för att Henry inte ser henne.

"Författarensföretal"
Detta är en första (och vad det gäller företalet, en andra) version av början av
romanen, som här ännu har titeln: Sönder. (Lärobok i framkallning och kopie¬
ring av negativ.) Dateringen är densamma som på det senare huvudmanuskriptet,
27 november 1929, och texten har åtta sidor: "Författarens företal" s 1-3, kapitel
I, s 3-1, (början av) kapitel II, s 8.235 Den andra versionen av företalet är skriven
i marginalen på s 1-3, och överensstämmer i stort med huvudmanuskriptets
inledning. Kapitel I har i Den stora Dagenefter publicerats som den tredje delen
av texten "Vad gör det för skillnad?", s 132-136.

Inledningen till romanen skulle tett sig mer konventionell med författarens
granskning av sin spegelbild följd av ett första kapitel med en beskrivning av hur
Lias död berör honom. I denna inledning finns flera personer som inte fått plats i
de senare versionerna: "Lia" eller "fru A" (senare Ami), "min far", "Affe",
"Tenne". Berättaren ingår här tydligare i ett socialt sammanhang, men berättandet
saknar linje, trots att berättaren i inledningen tilltalar Lia och säger sig vilja
skriva en bok om sin tid med henne - här antyds också pristävlans tidsram: "Jag
har ett helt år på mig att skriva denna roman. Jag har räknat ut, ca 2 sidor dag¬
ligen." (2-3) Det är först i det andra kapitlets enda sida (som fortsätter i huvud¬
manuskriptets s 7) som fotograferingen introduceras och idén om framkallning

234 Se ovan, s 103,200-201, 224-226.
235 Sidorna ligger i HPA i samma mapp som huvudmanuskriptet, tillsammans med titelsida och
andra kortare textfragment: enstaka sidor av förstudier (f3, f4, f5), dikter, romandispositioner, ut¬
räkningar.

331



som metafor för minnesprocessen möjliggörs. Här tycks idén närmast ha varit att
arbeta med fiktionen att berättaren skulle framkalla flera bilder för att sätta in dem
i ett album.236 Jämför med en tidig disposition (där det fortfarande finns två
kvinnliga huvudpersoner):

Romanen

1) Företalet: jag ser mig i spegelen: huru jag ser ut
Inledning 2) Fotografierna

a) allmänt om mitt fotografidille (framkallning, kopiering, etc.)
b) jag framkallar Nancys bilder (olika situationer,

inflikade [?]237, etc [)]
c) " " Megys bild.
d)
e)

Avhandling 3) Albumet

Med framkallningen och fotoalbumet som ramhistoria och röd tråd hade romanen
blivit en annan, Henrys minnesbilder tydligare och mer styrda av fotografierna.
Också mannen i den gråa hatten skulle enligt dessa anteckningar introduceras
genom att berättaren sett den i en nyframkallad bild. Nu arbetar texten endast med
två foton och det som föds ur konfrontationen med dem.

På blanksidan till vänster om titeln i utkastet till romanens början återfinns
följande två meningar (fl), närmast ett första motto eller ett prövande av anslag
för romanen. Som introduktion till de ledmotiv romanen arbetar med fungerar de
väl. Denna första metafor för minnet utnyttjar ett välbekant optiskt fenomen -

glaset som förvränger bilden.

Närjag ser bakåt i tiden, tycker jag, att jag ser igenom ett dåligt fönsterglas som
förvrider och suddar ut. Men ju längre jag ser, dess naturligare förefalla mig dessa
overkliga gestalter, de fatta liv och viska: minns du?

Här kan vi notera att de overkliga gestalterna blir naturliga, levande, verkliga: så
som de en gång var. Minnesexpeditionen lyckas, men är det trots (eller tack vare)
förvridningen de ter sig så verkliga att de får liv?

En negativhög
Från ett gult block XI-XII 1929 kommer ett utkast till framkallningen av Amys
(här Ainis) bild. Här har berättaren gått grundligt till väga och samlat ihop en

mängd negativ - skulle olika scener vakna till liv inom honom vid kopieringen
av de olika bilderna? Och skulle minnesprocessen och berättelsen styras av vilka
negativ han "grävt fram eller lånat ihop"?

236 Barck 1952, s 207; O Parland i H Parland 1966, s 315-316. - Jämför också en fristående,
odaterad mening: " - Jag har hemma ett fotografialbum — Däri kan jag spåra en rätt lång rad med
ansikten som betytt någonting".
237 I O Parlands kommentarer "inflikade i nuet", H Parland 1966, s 316.
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Det hade varit kall dimma hela dagen. Ute var det ännu inte alldeles mörkt, men det
glesa, smutsiga ljuset slapp inte in genom rutorna. Jag skulle försöka att väcka
upp Aini från de döda.

Den röda lampan i taket såg lungt [sic] och hotfullt ner i rummet. En hög
negativ av olika storlekar på bordet, som jag grävt fram eller lånat ihop.

Jag skall också kopiera några bilder

Fragmentet hör samman med kapitel 2 eller ännu hellre kapitel 3. Den sista oav¬
slutade meningen öppnar nya perspektiv: Vad är det för bilder som också skall
kopieras?

En avvikelse från grundtonen: ett bortplockat kapitel
Av de bortplockade fragmenten är detta det mest omfattande och mest diskutera¬
de.238 En första version av manuskriptets kapitel V, sidorna 19-22, har tagits ur
huvudmanuskriptet och sparats, eventuellt för att monteras in på en annan plats i
romanen - genomfört i 1966 års version av Sönder, där texten ingår som ett
åttonde kapitel, s 211-214.239 "På grund av sin resonerande och teoretiska karak¬
tär lämpar sig inte kapitlet på sin ursprungliga plats mellan kap. IV och V, där
det avbryter handlingen", skriver Oscar Parland i kommentarerna i Den stora
Dagenefter, men troligtvis har det förkastats redan innan Parland fortsatt skriva på
ett sjätte kapitel; vanligtvis fortsätter de nya kapitlen omedelbart efter de före¬
gående och slutet av kapitlet upptar endast tre rader av s 22. Det sjätte kapitlet
behöver och följer också logiskt det nya femte kapitlet. Allt tyder alltså på att
Parland har plockat bort kapitlet och skrivit ett nytt. Jag instämmer i Oscar
Parlands kommentar om att det avbryter handlingen; fragmentet är en meta-
kommentar till Henrys romanprojekt, och däri kan vi söka en förklaring till att
det plockats bort.

Mitt förslag till varför kapitlet kasserats bygger på Parlands resonemang om
en enhetlig grundton. På olika sätt har automatisering - ostranenie tematiserats i
romanen. Ostranenie kunde bland annat nås genom att kontrastera vitt skilda före¬
teelser och begrepp. Samtidigt måste konstverket hållas samman genom de
associationer dess beståndsdelar framkallar, det måste ha en enhetlig grundton för
att undvika "banalitet och associativ splittring".240 En grundton slås an redan i
det första ackordet, och första kapitlets olika delar hålls samman av resonemang¬
en om automatisering - ostranenie. Som metaforer för detta användes inlednings-

238 Se Barck 1952, s 204 (som tolkar fragmentet som en kasserad inledning); O Parlands kommen¬
tarer i H Parland 1966, s 325; Petherick 1976, s 52; Åsbacka 1996, s 138-139, 144.
239 Se "Textuella förutsättningar" ovan.
240 Citat från "Den modernistiska dikten ur formalistisk synpunkt", H Parland 1970, s 162. Jämför
också s 161: "Materialet sammanställes hos den modernistiska dikten sålunda, att en tänkbarast
möjlig skarp och oväntad kontrastverkan mellan de skilda föreställningarnas och bildernas logiska
innehåll uppstår. De hos läsaren uppkomna associationerna måste däremot ha en enhetlig
grundton."
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vis spegeln och kameraobjektivet, samt förstelnade fotografier. Efter de inledande
kapitlens tvära kast mellan berättarens självspegling, brev till Amy, framkall¬
ning av Amys foto och beskrivningarna av automatiseringsprocessen i samband
med speglar, kameraobjektiv och foton, kommer den första beskrivande scenen i
romanen, "Situation i de gröna" (i kapitel 4, "Amy blir ledsen"). Nu startar
beskrivandet av Amy som hon var då hon levde. Att efter detta övergå till ännu
en metaforisk beskrivning av romanarbetet blir för mycket. Romanens grundton
skulle inte längre vara enhetlig, associationerna skulle bli för vitt spridda. Kapit¬
let bygger vidare på ett annat ledmotiv, minnesarbetet och svårigheterna att
kunna beskriva ett minne. Samtidigt blir detta bortplockade kapitel en märklig
metafiktiv beskrivning av sig självt och av hela romanprojektet. Berättaren
beskriver hur han inte vet vart sidan (kapitlet/minnet) hör, och beskrivningen
motsvaras av att Parland lagt kapitlet åt sidan.241 "Dethär är berättelsen om huru
denna bok kom till. Jag har burit den i mitt inre i över ett års tid och det är bara
med möda jag förmår draga den ut därifrån, sida efter sida." Åter en bild för den
problematiska själsöversättningen och ytterligare en förklaring till titeln; bokens
sidor kommer inte ut hela, ansträngningen leder inte till fullständiga minnen, de
faller sönder, rämnar när de formuleras och nedskrivs: "Ibland brister de emedan
jag tagit i alltför hårt och i mina händer finns då endast en riven papperslapp, om
vilken jag inte vet vart den egentligen hör. Så också nu." (211) Man kan påmin¬
na sig den proustska diskussionen om att det inte går att tvinga fram minnena,
det leder endast till fragmentarisering och brist på sammanhang.

Kapitlet fortsätter med beskrivningen av den rivna minneslappen, "en lösryckt
sida om elektriska akkumulatorer och batterier, antagligen härstammande från den
tiden när jag ännu gick i skolan och svärmade för fysikaliska experiment". Den
framplockade 'sidan' är en metafor för minnena. Texten fortsätter med en

redogörelse för experimenten, hur Henry byggt "långa batterier av akkumulatorer
och kromsyreelement", "för deras egen skull, [han] hade absolut ingen praktisk
användning för dem". Därefter övergick han till att bygga "mätapparater",
ampere- och voltmetrar. Hela kapitlet kan jämföras med kapitel 2, som beskrev
hur fotografering, samt film- och kopieframkallning går till tekniskt, men där
läsaren följer redogörelsen medveten om att det inte endast är fotokonsten som
beskrivs. Här ges en första antydan i en uppräkning - en närmast surrealistisk
sammanställning av konkreta och abstrakta storheter - av undantag från vad som
normalt gäller elektriska elements egenskaper: "På samma sätt förhåller det sig
med de flesta elektriska element, med undantag av Leclanchés våtelement,
ångpannor, termosflaskor och människors känsloliv" (212), och blir explicit efter
två sidor: "Människans känsloliv kan endast avläsas med tillhjälp av voltmetrar.
Det är den inre spänningen, inte den omedelbart inkopplade handlingen som är det
primära. En amperemeter angiver den tillfälliga, av det yttre motståndet etc.

241 För att ytterligare komplicera det hela är en del av texten struken, troligtvis av H Parland (med
ett Z och samma bläck, samt dennes vårdade raka linjer), mellan "fysikaliska experiment" och
"kopplats in i ledningskedjan", s 212.
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betingade handlingskraften. Voltmetern däremot kärlekens elektromotoriska kraft."
(213) I slutet av kapitlet får läsaren slutligen veta hur detta hör samman med
romanen och med Amy:

När jag blev bekant med Ami flackrade en kärlek, röd som vätskan i ett krom¬
element opp i mitt inre. Jag hade ingen tid då att bygga mätare som kunde kontrol¬
lera den, och skulle jag också haft tid därtill, så skulle jag ändå inte blivit klokare
därpå. Deras visare skulle krampaktigt hava pendlat av och an och slutligen
stannat nära nollpunkten. Först nu, när jag efteråt kopplar in de nödiga mätappa-
raterna i mitt minne, och mödosamt avläser från dem några siffror, vilka till synes
äro alldeles tillfälliga, men för mig utgöra nyckeln till en hel värld, märker jag,
att dessa krampryckningar endast härstamma från ampéremetern, medan volt¬
metern motvilligt och långsamt går tillbaka mot nollpunkten. Jag avläser detta
med en vild och smärtsam glädje, ty det säger mig, att Ami trots allt krånglande
kommer att hjälpa mig, att denna bok ändå kommer att bli färdigskriven, ifall min
inre spänning under tiden kunnat hålla sig något sånär konstant. (214)242

Läsaren förstår nu att Henry, efter att ha kommit igenom den första scenen med
Amy - 'krånglet' avläst på ampéremetern -, känner sig säker på att hans känslor
för henne är tillräckligt starka, och att hans minnen av henne räcker till och är
tillräckligt tydliga 243 Dock blir beskrivningen av denna bekräftelse, i all sin
främmandegörande metaforiska snillrikhet, överflödig och splittrande.

Beskrivningen av volt- och ampéremetrarna har av Erik Stenmark kopplats
till Parlands tidiga fascination för Strindberg, och antyder att Parland haft dennes
elektriska metaforer till förebild 244 Som Karl-Åke Kärnell visar i Strindbergs
bildspråk, 1962, har Strindberg i sina elektricitetsmetaforer, liksom senare Par¬
land, tagit fasta på "kraften, strömmarna och framför allt spänningarna. Bättre än
några andra bilder kunde dessa analogier åskådliggöra [...] ogripbara psykiska
spänningar och", till skillnad från Parland, "kommunikationer mellan individerna"
(171). Oavsett om någon direkt påverkan går att fastställa eller ej kan det vara
intressant att med hjälp av Kärnell närmare jämföra Parlands bilder med Strind-

242 Flackra används emellanåt av Parland och rättas av Björling. SAOB, band VIII, F 735: fladdra,
flaxa, vifta; flämta, etc.
243 Alternativa tolkningar hos Barck 1952, s 204-205; E Stenmark 1968, s 444-445: "Det måste
bl. a. vara känslans förmåga att nära sig själv genom svartsjukan som jämförelsen anspelar på. I
fortsättningen varieras tanken, som rymmer något av berättelsens egentliga innebörd." Också
Åsbacka 1996, s 144, framhäver svartsjukan i linje med sin av Girard inspirerade läsning: "Själv-
induktionen är här en omskrivning av svartsjukan, och den växelverkan som håller kärleken vid liv
görs möjlig genom rivalens existens." - Induktionsmetaforen fungerar som introduktion av svart¬
sjukemotivet, som ett alternativ till historien om hur Henry möter mannen med hatt utanför Amys
fönster. Men kanske togs kapitlet bort delvis för att denna koppling var för otydlig, och för att
någon rival ännu inte introducerats - romanen behövde en tydligare presentation av svartsjuke-
motivet.
244 E Stenmark 1968, s 443^144. Stenmark utgår från Barck 1952, s 204, om Parlands "sällsynta
kombination av naturvetenskapliga intressen och konstnärlig inriktning", och Karl-Åke Kärneils
avhandling Strindbergs bildspråk. En studie i prosastil, Uppsala 1962 (diss Lund).
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bergs.245 Kärnell menar att Strindberg har "sett och ordnat de psykiska förete¬
elserna" i "elektricitetens begrepp", att den "moderna elektricitetsläran" förutom
att inspirera till metaforer också har "verkat paradigmatiskt, förebildat hans upp¬
fattning av de själsliga skeendena" (171); "hjärnorna är batterier med förmåga att
utsända strömmar" (164). Men medan Strindberg vanligen diskuterar mellan-
mänskliga konflikter eller "kollektiv psykisk irritation" (162) i elektriska ana¬

logier,246 är det hos Parland inte frågan om könskamp eller sexualitet, utan om

Henrys inre processer, känsloliv, själsliv. Det är alltså inte frågan om att Amy
skulle påverka Henry elektriskt eller ackumulera hans kraft, som hos Strindberg,
utan metaforen utnyttjar analogin med vetenskapsmannen som avläser laddningar,
spänningar, volttal. I stället för att framhäva den ytliga likheten (bådas texter
nämner induktion och ackumulatorer, etc) vill jag peka på skillnaden. Se följande
exempel från Götiska rummen:

Du ger henne din mannakraft, och med den kraften, din kraft, behärskar hon dig.
Och hon verkar som induktionsapparaten; hon mångdubblar din strömstyrka och
kastar om strömmen mot dig. [—] Se på din juvel hur hon faller ihop, var gång du
avbryter strömmen! [—] De här "stora kvinnorna" du beundrat, se bara hur de upp¬
står. Först söka de upp starka män, berömda, suggestiva; när de hämtat kraft i sina
ackumulatorer, så börja de själva leka batteri och sända ut strömmar, som dock
bara är sekundära 247

Där Strindbergs elektricitetsbilder oftast är uttryck för kärlek och hat, sexualitet,
kamp och uppdämd laddning som måste få utlopp, är Parlands volt- och ampere-
metrar hjälpmedel för vetenskapsmannen/författaren i hans arbete med sin roman:
Räcker hans 'inre spänning' fortfarande till för att projektet skall kunna genom¬
föras?

Dagny, Nancy, Dina - "Vad gör detför skillnad?"
Tre korta textfragment i anslutning till den första versionen av inledningen till
Sönder. Den döende kvinnan har här namnen Dagny,Nancy, Dina. De tre texterna
har i Den stora Dagenefter tillsammans med den första versionen av kapitel 1
satts ihop till en novell, rubricerad "Vad gör det för skillnad?": "Fragmentets
motiv är detsamma som motivet i Sönder, en del scener är till och med identiska,
fastän de i sin utformning avsevärt skiljer sig ifrån varandra. Fragmentet utgör

245 Oscar Parland har berättat om hur brodern under uppväxten sysslade med den typ av experi¬
ment som beskrivs i romanen: "det var en viktig del av hans liv, det där. Jag kommer ihåg när han
höll på med de där tricken." (21 april 1993.) För Parland var det (som för Strindberg) någonting
ytterst konkret, en konkret verksamhet som han använde som en bild i romanen. Vi är således inte
tvingade att gå omvägen över Strindbergs texter för att förklara bilderna i kapitel V.
246 Kärnell 1962, s 160-171, särskilt från 165.
247 E Stenmark åberopar visserligen "stora temperamentsbetingade" olikheter mellan diktarna,
men anför detta exempel från Kärnell 1962, s 170. Citat från August Strindberg, Götiska rummen.
Släktöden från sekelslutet. Samlade skrifter nr 40, red. och försedda med noter och anmärkningar
av John Landquist, Stockholm 1916, s 236.
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sålunda på sätt och vis ett slags förstudie till Sönder", kommenterar Oscar
Parland. Texterna bör snarare ses som en förstudie till romanen eller flera novell¬
utkast än en separat novell, vilken i sig har ett eget värde, men noga taget är
utgivarens skapelse: "Fragmentet sönderfaller i fyra avsnitt som är skrivna på
skilda pappersark, men osökt fogar ihop sig till en helhet."248

I den första av de tre texterna, två handskrivna sidor, är jaget mer bekant med
hovmästaren, som vi stiftat bekantskap med i kapitel 13. Vid Dagnys sjukbädd
återfinns här tre personer: jaget, "'direktören' Pelle Stenberg" och hovmästaren:
"Liten och korpulent och talar med rysk accent." (129-130)

I den andra, ensidiga maskinskrivna texten,249 åker jaget och hovmästaren,
här med namnet "Schurka", bil till den sjuka och sängliggande Nancy, som hos
sig har Tenne, vars "skrumpna hundansikte tinar opp" när man dricker den av
Schurka ordnade konjaken. Jaget finner situationen tråkig, medan Nancy somnar.
En annan variant på hovmästarens entré vid Amys sjukbädd; i det första fragmen¬
tet anländer Stenberg först, sen jaget och sist hovmästaren; här kommer hovmäs¬
taren och jaget tillsammans, men Tenne är redan där. Tennes reaktion beskrivs
med sedvanlig besjälning: "hans svarta kravatt tittar ovänligt" på dem, för att
sedan "se vänligare" när hovmästaren ringt efter alkohol. I detta utkast har Tenne
den roll som är Henrys i kapitel 13; vakande hos Nancy/Amy när hovmästaren
kommer, vändande ryggen åt henne på sängkanten medan han dricker med hov¬
mästaren. (130-132) Denna tidigare variant av scenen har omarbetats, antalet
personer har reducerats, rivalen gjorts mindre tydlig, hovmästaren entré stiliserats
- ännu ett exempel på Parlands strategier. De scener han tänkt att romanen skall
innehålla skisseras, skrivs ned, och skrivs om.

Det tredje fragmentet, som består av fem handskrivna sidor,250 saknar hov¬
mästare och döende kvinna. Jaget, som här kallas Henry, samtalar med Arne om
Dinas död och grav. Rivalerna heter Arne och Steve. Arne berättar om hur Dina
gått till Steve. Medan han berättar, dricker de grogg ur citronsodaflaskor. Scenen
avslutas oväntat dramatiskt:

- Efteråt sade hon en gång att hon valt orätt. Men att det inte längre kunde
hjälpas. Steve var boxare. Du vet - sådana kvinnor som hon tycker om styrka. Jag
inte heller svag, jag är starkare än du. Tror du inte? -

Han rätade upp sig i sängen och grep efter bakfickan. Jag rusade på honom och
ryckte revolvern ifrån honom. Han var verkligen rätt stark, det var snarare tur än
överlägsenhet från min sida att jag fick den ifrån honom. Han drack och såg på
mig med uttryckslösa ögon.

- Hör du, Steve, sa han till mig, - varför har jag aldrig dödat dig? Varför har
jag aldrig dödat dig, fastän jag många gånger tänkt det. Varför har jag bara druckit?

- Det här är Henry, sade jag. - Det är inte Steve. Lugna dig.

248 "ya(j gQf jet för skillnad?", H Parland 1966, s 129-139. O Parland, ibid, s 310 (min kursiv).
249 Skrivmaskinen är troligtvis konsulatets; den saknar Åå. På arket finns en stämpel: "APDRAUS-
TAS" [försäkrat].
250 Två ark med rättelser och kommentarer av Björling, återfinns i HPA i ett separat kuvert bland
andra texter för Den stora Dagenefter.
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- Är du inte Steve? upprepade han förvånat. - Inte. Varför ljuger du?
Citronsodaflaskan for i väggen ovanför mitt huvud. Skärvorna ströddes över

täcket och glittrade som diamanter. Han satt upprätt i sängen och försökte erinra
sig någonting. (138-139)

Också här har huvudrollen givits åt någon annan. Men det är ändå den iakt¬
tagande, berättande Henry som känner att han måste ta sig till Dinas grav. Om
också detta fragment är ett utkast till Sönder, har Parland radikalt ändrat rollista,
dramaturgi och berättarperspektiv.

Sammanlänkande textavsnitt

När Henry Parland skrivit sig igenom huvudmanuskriptet till Sönder, återstod
vad jag tidigare beskrivit som klippnings- eller montagearbetet av det 'filmade'
råmaterialet. Dispositionen på manuskriptets s 122 vittnar om några av de möj¬
liga planerna. Parland påbörjade också vissa ommöbleringar i manuskriptet, och
för att lyckas med dessa var han tvungen att skriva till vissa korta sammanlänk¬
ande textpartier, som slår broar mellan i huvudmanuskriptet avskilda textavsnitt.
De flesta av dessa har att göra med flyttningen av scenen när Henry och Amy för
första gången möts, från kapitel 16 till brevet i kapitel 1, jämför manuskriptets s
122: "Brev + situationen när han första gången ser Amy". För att göra montaget
smidigt har Parland i marginalen till s 3 skrivit om en del av brevet, som övergår
i scenen från kapitel 16. När marginalen tagit slut har han fortsatt på den tidigare
tomma s 121, under rubriken "Brevet".251 I ett blått block VI-VII 1930 återfinns
följande anteckning som visar att flera möjligheter har funnits: "Brevet till Ami:
innehållande antingen första sammanträffandet/ som bekanta eller också utfärden"
(min kursiv). På nästa sida introduceras Amy ytterligare redan i brevet:

1) Författaren synar sig i spegeln
2) Brevet till Ami / program innehållande även situationen första samman¬
träffande, hennes sätt gentemot bekanta.
3) Fotografering
4) Utfärden / anknyter till en bild som blivit framkallad (min kursiv)

Ordet "program" väcker nyfikenheten; är det en beteckning på resonemangen
kring ostranenie/automatisering, kring framkallningen, kring romanprojektet?
Något av ett svar ges på nästa blad i anteckningsboken, där dispositionen endast
innefattar "Situationen när han första gången sett henne", följt av en nödvändig
bro (här kursiverad) för att återknyta till texten i kapitel 1:

251 Den första bron återfinns i marginalen till manuskriptets s 3: "Också nu" till "en situation, på
kanske". Den löpande fortsätter på s 121: "tjugo minuter, som fått stelkramp" till "medan du läste i
en tidskrift". Jämför det färdigmonterade resultatet i 1966 års Sönder, s 178.
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Brevet: bör innehålla (jag-form)
Ansökan om hjälp.
Situationen när han första gången sett henne

där började och även slutade vår kärlekshistoria, Ami. Den hade räckt 1/2
timme eller så. Men det hade varit en vacker halvtimme —

— Jag påminner dig om den, emedan jag har ett ärende till dig.
(Program)

Fotografering;252

Här återkommer alltså det intressanta ordet "program", vilket uppenbarligen
syftar på att Henry i brevet berättar att han skall skriva en bok om Amy. För att
texten från kapitel 16, där Henry omtalas som "han", skall fungera i brevet som
är skrivet i första person singular, har de personliga pronomina ändrats, vilket
underlättas av att Parland i början av del II (dvs kapitel 16) vacklat mellan de
personliga pronomina "jag" och "han". I samma blåa block som ovan, VI-VII
30, har han också skrivit om ett parti av kapitel 16.253 Oscar Parland har med
hjälp av dessa broar följsamt pusslat ihop utsnittet ur kapitel 16 med brevet i
kapitel 1.

Jag är däremot av den uppfattningen att Henry Parlands idéer i denna riktning,
att placera fler 'situationer' i brevet, motsäger dess uttalade funktion: att få Amy
att hjälpa Henry att skriva boken, att minnas. Om han redan i begäran om hjälp
minns scener ur deras liv tillsammans, varför be om understöd? "Kommer du
ihåg, Amy [...]?" (178) Möjligtvis kan man tänka sig att Henry genom att
skriva brevet blir tvungen att minnas, men också då bortfaller behovet av foto¬
graferingen och framkallningen.

Korrigeringar av tid och rum
I ett till synes överflödigt fragment i huvudmanuskriptet, s 123, har början av
brevet i kapitel 1 skrivits om. Men ändringarna i förhållande till manuskriptets
s 2 visar att Parland börjat arbeta bort ett par oklarheter och motsägelser - syn¬
barligen anknytningar till biografin - genom att vara mindre specifik. Tid¬
punkten för Amys bortgång görs mer obestämd, Henrys sysselsättning förändras
från (det med Parlands biografi överensstämmande) konsulatet till det obestämda
"på tjänsten". Ännu ett exempel på romanprojektets fiktionalisering.

252 Jämför H Parland 1966, s 180, 321-322.
253 Jämför H Parland 1966, s 178-179, 321.
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Ur brevet, s 2.
Senaste vecka var det ett år sedan
din död, Amy, och jag måste be dig
om ursäkt för att jag först nu kom
att tänka på det. Jag vet inte vad det
beror på att jag glömde bort, jag
kommer inte ens ihåg vad jag gjorde
den dagen. Troligen satt jag på
konsulatet och bläddrade i operson¬
liga, stela papper och såg ut genom
fönstret. Det regnade. - Förresten
kommer jag inte så noga ihåg. Kan¬
ske att jag blandar ihop med vad
som var förra året. (176-177)254

Omarbetning, s 123.

Senaste vecka var det årsdagen för din
begravning, Ami och jag ville be dig om
ursäkt att jag först nu kom att tänka på
det. Det är naturligtvis för sent redan,
så pass sent att det är nästan likgiltigt.
Jag vet inte vad jag hade för mig senaste
vecka, att jag så helt och hållet glömde
dig. Troligtvis satt jag på tjänsten blädd¬
rande i tråkiga papper och såg ut på ga¬
tan. Det regnade.

Förresten kommer jag inte så noga

ihåg, [Slut.]
(Mina kursiveringar.)

Mannen i den gråa hatten ingriper
I samma blå anteckningsblock, VI-VII 1930, på bladet före resonemangen om
vad som borde ingå i det första kapitlets brev finns denna anteckning:

— Här ingrep mannen med den grå hatten. Författaren kom ihåg att han med ens
satt bredvid honom och de nervikta brättena skuggade hemlighetsfullt hans magra
grova ansikte.255

Som ovan diskuterats tycks mannen i grå hatt, den spöklike och konstruerade
rivalen, här framträda som en ytterst konkret dubbelgångare 256 men framträder
han i berättelsens eller berättandets tid? Här beskrivs för första gången mannen,
som med en struken formulering sitter "vid motsatta bordsändan" - det sista tyder
på att ingripandet sker i berättandets tid. Men det står också att berättaren "kom
ihåg att han med ens satt", vilket tyder på att ingripandet skulle skett i berättel¬
sens tid.

Viktigast är ändå den möjliga placeringen av fragmentet. Oscar Parland
skriver i Den stora Dagenefter: "Jag har mycket noggrant gått igenom romanens
text och funnit att raderna inte på ett meningsfullt sätt låter infoga sig på något
annat ställe" än i slutet av kapitel 19 257 Det finns dock ett ställe där raderna

254 Fragmentet ej inarbetat i H Parland 1966. - Notera oklarheten vad gäller tiden i utdraget från
s 2; från att skriva "ett år sedan din död", fortsätter texten med upplysningen att Henry blandat ihop
med vad som var "sista åren" (struket och ändrat till "förra året"), som om Amy varit död mer än
ett år. Ändringen av det senare överensstämmer väl med omarbetningen på s 123, vilket tyder på
att Parland avsett att den delen av omarbetningen därmed varit klar.
255 Struket mellan första och andra meningen: "Han satt med ens". Struket efter "satt" i den andra
meningen: "vid motsatta bordsändan".
256 Se ovan s 301. Se också s 257-259,297-304, 312 om mannen i grå hatt.
257 I slutet av 1966 års del II, s 239, citat från s 327. O Parland hänvisar också till en anteckning på
samma blad i blocket: "Kanske: kan [otydligt] berättelsen just här smalna av mot slutet; det där
rinnande-ut-i-sanden åtföljes av en isolerings- och ensamhetskänsla (som för all del bör
framhävas)", daterat 14/VII 1930, och att detta syftar på slutet av manuskriptets del II (dvs kapitel
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bättre passar in, ett ställe där kommentaren om ingripandet från mannen i grå hatt
ter sig fullkomligt naturlig och som därtill pekas ut av ett märke i både anteck¬
ningsboken och i huvudmanuskriptet:

I huvudmanuskriptets femte kapitel, med den strukna rubriken "Om hattar", där
också mannen i hatt introduceras, finns en likadan markering (s 27). Inmonterad i
detta sammanhang ter sig fragmentet mindre kryptiskt.258 Henry har passerat
Amys upplysta fönster och grubblar vid sänggåendet över vad Amy kan ha gjort
uppe vid den tiden på dygnet:

Jag släckte lampan och vände mig beslutsamt mot väggen: nu skulle jag somna
ögonblickligen. - Men om det ända varit hennes fönster . — Här ingrep
mannen med den grå hatten. Författaren kom ihåg att han med ens satt bredvid
honom och de nervikta brättena skuggade hemlighetsfullt hans magra grova
ansikte. En karl hade knuffat till mig utanför hennes port. Han hade ursäktat sig
och lyft på eller rättare sagt rört vid hatten. Den var grå, med frambrättena ner¬
vikta. Vem kunde han vara? Lång, åtsittande överrock och en grå sommarhatt med
nervikta frambrätten.

Och plötsligt satte jag mig upp i sängen och skrattade ut i rummet; jag ägde ju
själv en precis likadan hatt! Ljusgrå, med nervikta frambrätten och ännu ljusare
band! Hahaha, vi hade alltså likadana hattar, jag och den där mannen! (202, kursiv
markerar det inmonterade fragmentet.)

Jag läser fragmentet som en metafiktiv kommentar om att mannen materialiseras
på Henrys sängkant, en plötsligt ingivelse, en metafor för hur Henrys minne och
fantasi arbetar - och som en förbindelse mellan berättelsens och berättandets tid.259

19). Anteckningen tycks kommentera just denna slutscen, men fragmentet om mannen med grå hatt
och anteckningen är skilda åt av ett streck och skrivna med olika pennor. Dessutom är
anteckningarna om eventuella ändringar i Sönder osorterade - nästa blad kommenterar det första

25
nagmentet och dess möjliga inplacering första gången diskuterat med Oscar Parland den 21

april 1993, bland annat krysset i anteckningsboken. Den 6-10 maj 1996 visade jag honom min
upptäckt av krysset med ring/rektangel i manuskriptet och vi diskuterade återigen fragmentets
placering. Oscar Parland accepterade min tolkning.

9 En sista exkurs om den gråa hatten och vad den möjligtvis står för. Här lämnar vi Sänders alla
manuskript och fragment, och hamnar i brevväxlingen mellan Björling och Parland runt årsskiftet
1927-1928.1 ett vackert brev lägger Björling ut texten om sin respektive Parlands särart, men vad
jag särskilt vill lyfta fram är karaktäristiken av hur Björlings diktnings utvecklats - här får den gråa
hatten stå för löftet om det nya och kraftfulla i Björlings samtida och kommande diktning: " Du
har fått mycket av livet. Du är en särskilt organiserad varelse och har en viss helhet i det
instinktiva. Intellektuell skärpa i din analys. - Du är en som har något att ge andra. Som levande
mänska. Jag tror, att jag verkar med intellektuell-moralisk brutalitet på dig. Jag insåg att du
var en prövning för mig, som varje rubbning i ens cirklar är. (Dock, mina cirklar är så fiffigt
uppgjorda, att hur jag än pendlar mellan 'romantik' och kritisk rabulism står min stridspunkt kvar
som väsenslinjen.) Och allt liv är nyhet och ett söndersprängande, instinktens seger över begreppet.
- Men du har väl din omedelbarhet och oräddhet samt de givna fakta. Du behöver inte giva filosofi
och allt möjligt, du har intellektet och din personlighet. Du kan bara växa. (Jag måste visst
explodera eller förtorka. - Vil. dag en ljum dunst, K.o.L. ett skelett, det nya en grå hatt)."

ka '
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Om kvinnors tidningsläsning
På ett löst papper i blocket VI-VII 1930 återfinns en passus om skillnaden
mellan kvinnors och mäns tidningsläsning. Fragmentet, som är daterat 18 maj
1930 och otydligt attribuerat ("Peri P. på nd. [?] efter utfärd till Panurge [?]")
torde inte ha associerats till Sönder om inte det varit rubricerat "Ami". "Jag tror
mig inte begå någon all[varlig orättjvisa mot kvinnorna, om jag påstår att en
man ej på ett lika brutalt sätt som de kan läsa en tidning." inleds avsnittet, som i
1966 års version skickligt har monterats in i kapitel 12, där Henry sitter med den
tidningsläsande Amy och plågas av ovisshet.260

Om att konstruera nya, otillräckliga versioner av människan
I samma block som fragmenten ovan återfinns följande anteckning om arbetet
med att försöka konstruera en hållbar bild av en annan människa och om hur

bedrägliga alla sådana bilder är:

Egentligen: fan vet betr. de nya versionerna av människan, som vi göra oss. Jag
menar: efter de första dagarna skapa vi oss en version emedan vi sett så litet av
personen ännu, tro vi känna honom ut och in, eftersom alla hans livsyttringar så
förträffligt passa in under vårt [s]chemata. Men sedan kommer en period, då vi en¬
bart upplever överraskningar.

Anteckningen hör tematiskt samman med diskussioner i kapitel 17 och 18, men
har ej utnyttjats i någon version av romanen.

Ett bortplockat textparti
Det sammanhållna huvudmanuskriptet till Sönder har 123 sidor, paginerade 2-
121. Dock har Parland fortsatt paginera sidor. Jag har bland Parlands artikel¬
manuskript funnit sidorna 123-124, som uppenbarligen tagits ut ur huvudmanu¬
skriptet, vänts upp och ned, och återanvänts för en artikel om Skyddskåren,
Lapporörelsen och den politiska situationen i Finland, förmodligen skriven

December 1927-januari 1928, HPA. - "Vil. dag" = Vilande dag, Helsingfors 1922; "K.o.L." =
Korset och löftet, Helsingfors 1925. - Tyvärr saknas minst en sida av brevet. Björling läste om
några av sina brev till Parland i samband med Ghita Barcks pro gradu-avhandling och antecknade
följande på detta "Diskussion per brev i dec. - jan 27-28. Satserna gav material till aforismer i
Quosego I, maj 1928. Anm. av GB 20 jan 1950". - En möjlig förklaring till hur det nya i Björlings
diktning hänger samman med Sönder kan vi finna i Björlings och Parlands anammande av den nya
sakligheten; jämför Björling i brev till Stig Carlsson 5 maj 1945, om att lämna "kvasihögtidligheten"
och sträva efter omedelbarhet, saklighet: "Då vitsade vi om 'ytligheten', ropade: alla hattar skor
kollektiviteterna (Henry och jag)." KB, Acc 1993/118. Vi kan se Henrys rival, mannen i den gråa
hatten, som den (moderne, saklige?) man Henry borde vara (i stället för att vara sentimental och
romantisk) - det nya borde vara en grå hatt: "De vida byxornas program:/ vi skall vara/ mera
kläder/ mindre människor/ och själen insydd i uppslagen." H Parland 1929a, s 19.
260

Fragmentet svårläst, texten mellan hakparentes från 1966 års version. Jämför H Parland 1966,
s 271, 328-329. - I huvudmanuskriptet, s 69, finns dock ingen anteckning om införande.
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sommaren 1930.261 Den korta texten är uppenbarligen ofullbordad och förkastad,
struken med ett Z. Tematiskt tycks den höra samman med Sänders femte kapitel,
"Upplysta fönstret", men också med de texter som har setts som delar av Parlands
andra roman:

Jag gick nyss förbi hennes fönster, det var mörkt, men i salen bredvid brann
det ljus, som tvang mig att stanna och ställa mig i skuggan av huset mittemot.
Därifrån kunde jag obehindrat se opp till de tunga röda gardinerna, låta medvetan¬
det tränga igenom dem, och fram [Slut.]

Det spionerande jaget låter sitt medvetande ta sig in genom de tunga gardinerna,
för att - om vi tänker oss att fragmentet utvecklar kapitel 5 - avslöja Amy i färd
med att... I romanens sammanhang är det bättre att Henry inget vet om vad Amy
gör när hon är ensam, att rivalen är antydd och aldrig sedd. Dock tycks fragmentet
inte riktigt passa in i Sönder, då Henry ingenstans är bärare av någon liknande
extraordinär förmåga att nå kunskap, något som bättre överensstämmer med den
andra romanens karaktär av dröm och där berättarjaget också passerar fönster och
ser in.

"Brigittes stora ovanligt vittfrån varandra ställda ögon"
Detta fragment kommer liksom flertalet av tilläggen från ett blått antecknings¬
block juni-juli 1930, då Parland undersökte olika möjligheter att utveckla Sönder
och/eller göra romanen mindre motsägelsefull. Texten kan genom att den handlar
om Brigitte knytas till plagescenen i kapitel 17 och till det 19:de kapitlets slut,
där Henry till slut minns något viktigt: "en solflimrande simstrand [...] och på
den Brigittes simdräkt grävande ner sina ben i sanden".262 Utifrån detta fragment,
som i blocket befinner sig efter tilläggen till epilogen, kan vi spekulera i att
Parland strukit epilogen för att försöka göra något mer av Brigitte-gestalten 263
På det symboliska planet är detta mycket spännande: Henry bestämmer sig för att
inte nöja sig med sina konstruktioner av Brigitte, utan vill konfrontera dessa med
'verkligheten'. Det okändas lockelse är starkare än konstruktionen 264
261 Artikeln är mig veterligen opublicerad, men omnämns i brev. Den är nio sidor lång, med många
ändringar, plus utkast och skisser, bl a fyra sidor på olinjerat papper och Sänders huvudmanuskripts
s 123-124. Från maj 1929 och framåt har Parland arbetat på av litauiska tidningar beställda artiklar
om finsk inrikespolitik: "Über die nationalistischen Bestrebungen in Finland", "Die Schutzkorps
Finlands", "Die Reichstagswahl in Finland".
262 H Parland 1966, s 115, 327. Strandens Brigitte beskrivs på följande sätt: "Synbarligen var hon
första gången på simstranden, ty hon var inte det ringaste solbränd och hennes breda, stora ansikte
var nästan gråblekt och kunde säkert anta ett synnerligen trött och olyckligt uttryck. Men hennes
ovanligt, nästan onormalt vitt från varandra ställda ögon med vilka hon ibland fixerade honom, så
han inte kunde låta bli att rentav känna sig generad, förlänade det ett originellt, om icke mystiskt
uttryck [...]." (227) - Fragmentet är tidigare opublicerat.
263 Epilogen var struken när Rabbe Enckell och Gunnar Björling arbetade med den första utgåvan
1932, se s 205 ovan. Epilogens slut, tillägg i det blå blocket från sommaren 1930, har behandlats
tidigare, s 28, 305-306.
264 Hur kan Henry förlänga romanen? Genom att låta ännu en konstruktion slås sönder.
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Men så råkar Raila se upp och gardinen fladdrar igen framför Brigittes ansikte.
Tiden rycker i mig och rusar iväg och jag vill tap[p]a andan. Jag reagerar full¬

komligt viljelöst, kastas ikull av en stor och genomskinlig våg, som flammat
opp medan Brigitte och jag se på varandra. Antagligen småler jag också. Jag
frågar Raila vem hon är. Hon förklarar. Hon lovar att arrangera bekantskap. När
jag åter går förbi hennes fönster, hänger gardinen tungt och akkurat [sic] ner över
fönstret.

Tiden skymtar åter förbi mig som en ändlös suddig [?] med föreställningar och
tankar, som jag inte kan kontrollera och som jag glömmer förrän jag ens uppfattat
dem. Men antagligen ha de alla Brigittes stor[a] ovanligt vitt från varandra ställda
ögon, jag har den känslan att hela tiden se henne framför mig. Ibland rycker jag
mig opp ur dedär stämningsvågorna som välla genom mig, och frågar mig för¬
vånat varför jag omotiverat och fånigt småskrattar framför mig. Och det är bara
med en viss möda som hjärnan medvetet förmår söka sig fram till orsaken:
Brigittes stora, ovanligt vitt från varandra ställda ögon, vilka skymta ur de
[struket] minuterna[,] vilka så kvalfullt långsamt droppa ur min paralyserade
tankeapparat.

Jag tolkar scenen på följande vis: Henry och Raila befinner sig nedanför Brigittes
fönster.265 Henry ser upp och möter Brigittes blick, men när också Raila tittar
upp drar sig Brigitte tillbaka. Henry drabbas av passionens våg, som med en mot¬
sägelsefull synestesi "flammat opp" när deras blickar mötts. Det tredje stycket
beskriver hur Henrys förälskelse yttrar sig, och hur han har svårt att sätta fingret
på känslans, tankarnas och föreställningarnas ursprung - Brigittes ögon. Frag¬
mentet på s 123 tycks också höra samman med denna vidareutveckling av

Brigitte-historien. Längtan, trånad och oåtkomlighet tycks vara historiens grund¬
element.

Dock fanns ett stort problem med att fortsätta historien om Brigitte: Sönder
var ju en roman om Amy, och om Parland skulle blanda in Brigitte för mycket i
historien - som redan är berättad! - före Amys död, skulle berättelsen om Henry
och Amy förändras radikalt. Historiens kronologi tillåter inte att Henry utvecklar
kontakten med Brigitte medan Amy lever. Författarens möjligheter är beskurna
av den berättelse som skapats - han är fast i sin egen väv. Hur skulle Parland
kunna utveckla berättelsen om Brigitte utan att vara tvungen att skriva om hela
romanen? En disposition på ett löst papper i blocket tyder på att han insett
svårigheten:266

265 Jämför journalisten Bronys Raila, en av Parlands Kaunas-bekanta. Se s 96f ovan.
266

Figuren med namnen Brigitte och Amy stående. - Jämför O Parlands kommentarer, H Parland
1966, s 318-320.
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1) Situation
2) Samma intryck när han första gången såg henne
3) Finner detta uttryck hos den nya bilden
4) Men när f. kommit underfund med vad det är får bilden ett fullkomligt nytt
intryck
5) Han börjar beskriva det
6) Märker att han i själva verket skriver om en helt annan person.

Ami

Brigitte

Skit: meningslöst

Berättandets och berättelsens nivå kommer här i konflikt med varandra. Situation¬
en komplicerades ytterligare av att Henry Parland här dessutom på ett mer direkt
sätt än tidigare kopplade samman sitt eget liv och romanfiguren Henrys - tre
nivåer med skilda tidsaxlar kunde svårligen förenas.

Den andra romanen

De problem som utvecklingen av Brigitte-historien skulle kunna föra med sig
(samt tidsbrist, nya intressen, etc) gjorde att Parland tills vidare sköt upp arbetet
med Sönder. Men samtidigt som montagearbetet pågick, kanske också som en

följd av de ovan beskrivna problemen, tecknade han ned scener och drömmar, vad
som eventuellt skulle vara material till eller utgöra grunden för den roman i Kau-
nas-miljö som vissa litauiska källor nämner. Dessa anteckningar återfinns i
samma form som övriga här diskuterade fragment - emellanåt varvade med dessa i
anteckningsblocken-och är i förekommande fall daterade juni till augusti 1930.
Texterna, fem till tio stycken beroende på beräkningsgrund, bildar ingen sam¬
manhållen berättelse. Det som förenar dem är språk och motiv, personer och
miljö. Fem av dem publicerades tillsammans med en intervju med Oscar och
Heidi Parland av Torsten Ekbom i Dagens Nyheter den 25 maj 1974.267 Som
framgår av intervjun och stöds av dokument i Henry Parland-arkivet är det fråga
om ytterst personliga anteckningar, reflexioner, drömmar- möjligtvis ett käll¬
material att plocka ur. "En kväll hos VP. Jag antecknar detta endast för att
konstatera miljön, stämningen", inleds en av texterna, daterad 24 augusti 1930.
Möjligtvis var Parlands metod mer fragmentarisk och dokumentarisk i den andra

267 Ekbom 1974; Henry Parland, "Olerka. Tre prosastycken av Henry Parland" [det tredje stycket
sammanfogar tre fragment]; DN 25 maj 1974. Oscar Parland planerade att publicera texterna i den
fjärde volymen av broderns texter, bland dagboksanteckningar och brev. H Parland 1970, s 20;
jämför H Parland 1966, s 319.
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romanen, men som vi skall se är också dessa texter föremål för en pågående
reduktion och en stilisering. En del fragment är sålunda närmast dagboksanteck¬
ningar, andra är tydligt litterärt gestaltade.

Dessa texter förenas med Sönder, dels genom de Brigitte-anknutna anteckning¬
arna ovan, som är nära besläktade med dem,dels genom motiviska likheter. Manu¬
skriptets strukna och bortplockade s 123 finns i en längre version med Olerka i
Brigittes roll:

[1]
Jag gick nyss förbi hennes fönster, det var mörkt, men i salen brann det ljus, som
tvang mig att stanna och ställa mig i skuggan av huset mitt emot. Därifrån kunde
jag fritt och obehindrat se upp mot de tunga, mörkröda gardinerna med nerver och
hjärna på spänn för att tränga igenom dem och fram till det runda, med tekoppar
och blommor fullastade bordet, som jag så väl kände igen.

Tyvärr är det är svårt att avgöra vilken av de odaterade texterna som skrivits först
- även om Olerka-variantens klumpigare "fritt och obehindrat" kan tyda på att
Sönder-fragmentet är det senare. Texten fortsätter med en beskrivning av det av
människor fyllda rummet, där Olerka serverar te och bröd. Gästerna har kommit
uteslutande för att "se på Olerkas underliga, äggformade huvud med de sorgsna
hundögonen och hennes barbariska, geniala färgkombinationer, vilket gav hennes
späda kropp någonting overkligt och fantastiskt och - obönhörligt dödande varje
tankefrö, som kunde förirra sig till ens hjärna." Det görs klart att den iakttagande
berättaren inte deltar i aktiviteterna i rummet, men att han väl känner miljön och
därför kan beskriva dem genom de tunga gardinerna.

[1 forts]
- Där bakom de mörkröda tunga gardinerna gömde sig också en liten tilltrasslad

tragedi, som hur noga den än bevakades för främmande ögon lik en egensinnig
hundvalp ibland bröt sig ut och gläfsande rände omkring i staden.

Jag gick vidare, med känslan av att ha det upplysta fönstrets tankfulla blick
seende efter mig och påskyndade stegen för att komma utom räckhåll för den. Det
var ännu inte sent på kvällen och människorna strömmade i täta klungor fram
under de långt från varandra stående lyktorna, levde upp i deras sken och gled
vidare i mörkret som tunga sorlande skuggor. Och i takt med deras vandring från
det ena lyktskenet till det andra drev även tankarna, flammade upp till en bjärt och
handgriplig föreställning och trevade sedan osäkert tvekande till nästa.268

Ett annat blad inleds med en metakommentar om berättarens reaktion på vad som
tecknas ned, distansen till Olerka minskas ett ögonblick, och två nivåer blandas:

268 Ett handskrivet ark, fyra sidor. Stycket numrerat III (före asterisk) i H Parland 1974. - En av
flera versioner. En annan version [4] avslutas (efter "rände omkring i staden"): "Senast för några
dagar sedan, då Olerka efter ett långt avbrott åter för första gången visade sig på scenen." I en
tredje version [5] säger sig berättaren passera "hennes fönster flere gånger om dagen, på väg till
och från tjänsten". Denna längsta version övergår i en mer utförlig variant av [3] nedan.
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[2]
Här bröt en virvelvind av intryck och känslor in över ämnet. Jag fick ett brev

med eftermiddagens post; mitt namn sirligt och orätt skrivet på konvolutet. Inne i
brevet låg Olerkas kort med en påskrift.

Jag hade känt henne en enda kväll - dessförinnan hade jag suttit på teatern och
sett henne småle trots rampljuset följande dag hade hon fått ett anfall igen, så
allvarsamt att hon måste begära ett halft års tjänstledighet. Vi hade under en akt
suttit bredvid [varandra], hennes en smula ojämna röst hade kritiserat kamraterna
på scenen, sedan hade ljuset flackrat opp och det var på tiden att gå hem.

Jag hade gått småsjungande, och tänkt, bara jag får träffa Olerka nästa vecka.
Hon hade ju lovat mig ett sammanträffande efter nästa balettuppvisning och jag är
blott 21 år gammal. Det är nog inte precis någonting att förvåna sig över om man
sjunger en smula.269

Vi får veta något mer om Olerka i ett annat kortare stycke, som skildrar den
sjuka primadonnans återkomst på scenen. I den mån fragmenten låter sig sättas
samman till en berättelse kan detta vara den balettuppvisning som det talas om
ovan. Här finns en direktkontakt mellan berättaren och Olerka.

[3]
Olerka hade varit för länge borta från scenen, och när hon för några dagar

sedan efter ett års uppbrott skulle dansa, var applåderna alltför välvilliga och det
gjorde henne osäker. Hon dansade som om hon aldrig tidigare hade uppträtt inför
publik, osäkert, bönfallande och tackade sedan med en balettstatists självförned¬
ring och ödmjukhet. Och när hon följande dag ringde upp mig och frågade vad jag
tyckt om henne, såg jag henne ånyo i en blå, rörande kort och för hennes gestalt
fullkomligt omöjlig kostym stå i rampljuset och niga, medan en röst bakom mig
skadeglatt nickade: ett lik som stått upp från de döda. Hon var faktiskt knappast
levande längre, så utpumpad och slut efter de få variationer som hon utfört, och
hennes armar och ben var magrare än någonsin, skrämde rentav, (min kursiv)270

I allt väsentligt tycks den beskrivna vara identisk med den i korrespondensen
nämnda tatariska balettprimadonnan. En annan person som uppträder i dessa
texter är VP, en annan av Parlands Kaunas-bekanta. Dessa texter finns i mer reso¬

nerande, dagbokslika versioner, samt i ett längre försök till hopkoppling av ske¬
endena (av [1] och [3]).

De uppteckningar som slutligen skall behandlas är mer ostrukturerade och
drömlika. Om de tidigare exemplen varit försök att teckna den tragiska stämning¬
en kring den magra balettdansösen och jagets längtan efter denna, har dessa
fragment en avgjort surrealistisk prägel. Det finns i Sönder endast ett fåtal jäm¬
förbara partier: Henrys beskrivning av djupvattensfiskar och maror i kapitel 9 och
scenen när dubbelgångaren bakom Henrys rygg bjuder upp Amy i kapitel 11.
Dessa än mer fragmentariska texter, med strykningar och korrigeringar, pilar etc
återfinns i anteckningsboken från juni-juli 1930. Men då anteckningarna endast
delvis publicerats, som II bland prosastyckena i Dagens Nyheter 1974, citerar jag

269 En handskriven sida. Stycket numrerat III (andra stycket efter asterisk) i H Parland 1974.
270 En handskriven sida. Stycket numrerat III (första stycket efter asterisk) i H Parland 1974.
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dem ändå utförligt. Notera hänvisningarna till film och dröm, samt den inledande
- om Sönder påminnande - scenen där jaget och en officer bjuder upp O, som
vill dansa med en tredje. Manuskriptets pilar visas som asterisk plus pil: [*—>]
där pilen startar, [—>*] där den kommer fram.

[6]
Nattklubb. Troligtvis en film, ty det visas mycket tydligt huru morgonen bryter in
(luckor som öppnas [—>*] etc) Redan ljust ute. Vid bordet i restaurangen två
officerare, VP, O, jag några andra. Bakom några pelare dansas det. Ena officeren
bjuder upp, jag likaså, O vet med vem hon skall gå och vill gå med den tredje. Men
jag säger att hon gärna får gå med den andre och hon lovar mig tre danser. Hon
kallar mig du. Officeren II bär glasögon och är full.

Ett slags paus, något typiska filmbilder. [*—>] En jude i blå kostym och
mörka glasögon stirrar ned i en källarvåning där det dansas. Det har blivit så ljust
att jag är rädd. På restaurangen även min mormor och min mamma. De vill hindra
mig ifrån att dricka ur ett spetsglas. Säger om du dricker ur går vi bort. Vill att jag
skall gå hem och sova. Min mormor blandar salt och mjölk och vill att jag skall
dricka ur. Jag gör det, men det smakar bra och hon är skamsen [Slut.]

[Nästa sida. Fortsättning från "Det har blivit så ljust att jag är rädd" ovan?]
om [= att?] musiken skall sluta spela. Men med ens spelar den opp en högtidlig,
klar fox. Jag står bredvid juden, går ner (Salen restaurangen är borta, på dess vägg
en inskrift [Otydligt, på tyska.]).

Jag går ned i källarvåningen, den ser som en chambre separée på Übungs pl.
5-6 par. Olerka dansar med officeren. Han ragglar, hon är så lång och ännu magra¬
re än annars. Plötsligt kastar han henne brutalt på en soffa och ramlar själv ikull.
Jag vill slå honom men lyfter upp honom och ser att han har eldrött hår. Han för¬
svinner, alla försvinnerf]

Jag böjer mig ned över Olerka. Hennes ansikte är ihopskrumpet och fuktigt
och ögonen förtvivlade. Jag ser att hon är mycket berusad. Jag lyfter upp henne
och säger du är ju alldeles full, O. Hon nickar. Jag kommer ihåg att hennes för¬
äldrar sitter i restaurangen och tycker att man borde göra någonting. Jag säger: vi
skall se vad vi kan göra. Hon skriker till och ser med fasa på mig: vad skall vi
göra? Jag försöker trösta. Hon säger: men du har ju dina tofflor och cigarett-
stympar och dem kan vi bränna. (Kommer otydligt ihåg hur jag uppfattade
förslaget. Men idén att vi skulle bränna mina tofflor oppe på restaurangen till¬
talade mig tydligen inte.) Jag sade menar du att du vill gå hem med mig och vila ut.
Hon lägger sina armar på mina axlar. Just - med dig kommer jag vartsomhelst. Jag
kommer ihåg att M:s flyttat bort från Dmm g-ve 15 [otydlig litauisk adress] och
att det således ej är någon fara.

Jag börjar vakna, ty någon tassar omkring i rummet och jag känner en brän¬
nande glädje bli brännande missräkning att det var dröm.

Tidig&rg.
Jag håller på att somna. Vet av det. Känner V.P. böja sig ner över mig, hon blir
allt tyngre. Men jag kan inte vakna längre. Jag säger någon grovhet. Någon kom¬
mer och släpar bort henne. (Nordling?)
[—>*] [= detta stycke borde läsas efter nästa stycke?]

Olerka har gått för länge sedan, men med ens kommer hon ur ett mörkt rum och
in i ett ljust, där någonting hemskt händer. Hennes mor säger till mig: hon är van¬
sinnig. Jag själv står på något sätt på sidan som om jag skulle se en film.
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[*->]
N. ligger på golvet ser förvånad på mig: Men jag trodde ju. Jag förklarar att

han misstar sig. Att jag är kär i någon som har direkt att göra med honom själv (O
= syster till N:s fru). Men jag har glömt Olerskas familjer[?] kan omöjligt för¬
klarat?]. Säger att han heter Björkbom. N. blir orolig: om Björkbom får reda på
det här kan det gå illa. Men det är ju han som är Björkbom. Men han förstår det
inte.

[Nästa sida - variant av "Olerka har gått [...]" till "[...] jag skulle se en film."
ovan.]

Olerka är borta, men med ens öppnar hon dörren till ett bjärt upplyst rum och
går in i det. Där händer någonting hemskt. Hennes mor säger till mig: hon är
vansinnig. Jag själv står på sidan och betraktar det hela som en filmföreställ¬
ning.271

Jaget går in i rum, människor och rum försvinner eller byter skepnad och namn.
Jaget kommer slutligen i närmare kontakt med Olerka, endast för att med en
"brännande missräkning" inse att allt är en dröm. Det är särskilt intressant att se
hur det drömlika beskrivs som filmiskt - "Ett slags paus, något typiska film¬
bilder" - och hur jaget kan stå bredvid och betrakta "det hela som en filmföre¬
ställning". Det är således inte det filmmanus Parland tidigare i brev sagt sig velat
skriva, utan hänvisningen till film är jagets sätt att beskriva det drömartade i
scenerna. Fragmenten påminner snarare om de korta prosastycken som Gunnar
Björling under rubriken "Situation. Bizarreri" publicerade i Quosego nr 3, 1928,
med den skillnaden att Parlands situationer är ännu mer bisarra och osamman-

hängande. Björlings texter, med Bo Carpelans ord "robust-realistiska drömanteck¬
ningar" eller "drömmar, realiserade i en situation", är ett urval på 17 ur ett större
material från 1916-1924.272 Det är alltså svårt att argumentera för någon gemen¬
sam inspirationskälla för de bägge Quosego-diktarna. Dock plockar Björling fram
dessa texter vid den tid diskussionerna mellan honom och Parland var som

livligast, och Parland var väl bekant med texterna efter att ha läst Björlings
manuskript inför Quosego. Kan Björlings 'situationer' vara den litterära bakgrund
mot vilken anteckningarna ovan bör läsas? Jämför exempelvis med Björlings
"Bizarreri" nr 14:

Vi är inne i balsalen. De kommer in, busarna. Vill telefonera. Till Simonides
Bernhard, busbaronen. Får se! Ja, vänta!

Men så kallar någon in i det inre rummet.
Vi går in. Det är barn, ungdom. Där, i sängen, ligger en död, ett skinntorrt och

brunt pergament med svart skäggstubb. Herr Simonides. Han sover.

271 Jämför H Parland 1974, stycke II. - I anteckningsboken finns fler anteckningar efter ett streck.
Dessa anteckningar finns delvis publicerade som stycke I i H Parland 1974.
272 Carpelan 1960, s 123-128, citat från s 126, 123. - Dessa texter sägs vara skrivna 1916-1924,
"en hel volym" varav urvalet i Quosego endast skulle vara en del. Brev från Björling till Bo Carpe¬
lan, odaterat, ÅAB; samt till Walter Dickson, odaterat, ÅAB (eventuellt två brevutkast). A Olsson
1995a, s 335, not 4. Leif Friberg behandlar mer ingående dessa texter i en pågående avhandling,
Gunnar Björling - diktare mellan tradition och modernism.
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Se där ovan draperiet, ett ansikte, en kvinnas, hon skrattar och höjer sig upp
till taket, och vinkar och ler och lockar och skrattar. Det är herr Simonides' fru.

Han har öppnat ögat, men han låtsas sova.
Karl är däruppe. De kysses och slingrar sig. Han lyfter henne ner ur draperiet.

Och de älskar och kysses.
I sängen är herr Simonides Bernhard så tyst som en död. Men en strimma

svavel är plirande fram.
Telefonluren väntar. (Quosego nr 3, 1928, s 158.)

Logiken är uppbruten, intima handlingar offentligajaget iakttar men deltar inte i
handlingen, herr Simonides - "busbaronen" - är död, sover, låtsas sova. I "Bizar-
reri" nr 5 dyker jaget efter en drunknad, får upp denne men upptäcker att huvudet
är av och att knappen vid halsen är trasig: "Men nu far knappen. Och den är jag.
Mitt huvud skiljes jag andas ihjäl. Inte kan ett huvud andas. Nej, sakta, sakta!
Knappen! eller jag kväves. Stilla, - knappen, knappen!" I nr 16 söker jaget en
räddning från händelserna: '"detta är en dröm!'" och försöker vakna: "Jag vill se
klart Jag vill vakna, men järnhänderna griper sitt tag. [—] En sista kraftansträng¬
ning: dö, eller - vakna!"273 Likheterna mellan Björlings och Parlands texter är
många, men sannolikt kan detta förklaras med att de båda gestaltar drömmen och
mardrömmen. Likheterna finns inte i första hand i genren, utan i stoffet. Parlands
fragment följer inte Björlings som litterär genre, då de till skillnad från den äldre
vännens skildrar identifierbara personer och synbarligen mer uttalat personliga
sammanhang.

*

Några få slutsatser kan dras av vad vi har kvar av Henry Parlands försök att kasta
sig in i ett nytt romanprojekt. Har det funnits ett längre manuskript är detta nu
förlorat. Romanen skulle utspela sig i Litauen, men då materialet för berättelsen
togs från händelser som pågick i Parlands närhet, var det svårt att finna en linje i
berättelsen - hur skulle historien sluta? I de fragment som anträffats finns ingen
ram kring berättandet (som i Sönder), och ledmotiven är bestämda av Olerka-
figuren, inför vilken berättarjaget känner längtan, nyfikenhet, fascination. I dröm¬
fragmentet gestaltas längtans nattsida - med källarlokaler, råa officerare, en

försupen hjältinna och burleska situationer (att bränna tofflor och cigaretter, att
bli bjuden på mjölk och salt av mor och mormor). Utifrån de få fragment jag sett
av romanen efter Sönder, är det svårt att säga någonting säkert - romanprojektet
skulle kunna föras i ett otal riktningar, så som Sönder inte blev vad Parland tänkt
sig. Den andra romanen förblir liksom Parlands framtid i stort ett oskrivet blad
för våra fantasier och spekulationer.

273
Quosego nr 3,1928, s 156, 159.
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"När författaren skrivit slut denna roman..." Slutord

Den modernistiska estetiken framhäver normbrottet. "-Est-ce parce que, de tous
les genres littéraires, [...] le roman reste le plus libre, le plus lawless...", låter
André Gide författaren Édouard säga i Les Faux-Monnayeurs (1925).274 Den mest
typiska romanen är Laurence Sternes radikalt annorlunda och genrebrytande The
life and opinions of Tristram Shandy (1767), menar Viktor Sklovskij 275 Den
karakteristiska modernistiska romanen är den som skapar sin egen genre. Trots
att Sönder i mångt och mycket är en mönstergill modernistisk roman genom sin
upptagenhet av berättande och tid, sin tematisering av automatisering och främ-
mandegöring, sina tekniska metaforer, och med en metafiktiv ramberättelse, är
det svårt att argumentera för att Parlands roman skapar en genre. Sönder är snarare
djupt involverad i den modernistiska 'traditionen' i sina diskussioner av, och
försök att lösa, konstnärliga problem. Det för Sönder unika är inte i första hand
formen, frågorna och diskussionerna i sig, utan snarare kombinationen av form,
frågor och diskussioner.

Sålunda är Sönder en metafiktiv roman om hur Henry skriver en roman, där
skillnaden mellan verklighet och fiktion (inom fiktionen) framhävs, liksom i
Gides Les Faux-monnayeurs. Den skrivande berättaren är huvudperson, och hans
upplevelser bryts mot och blandas med hans text, så som i ett flertal samtida
romaner: Marcel i Prousts A la recherche du temps perdu (1913-27), Viktor i
Sklovskijs Zoo, ili pis'ma ne o ljubvi [Zoo, eller brev som inte handlar om kär¬
lek] (1923), eller Édouard i Les Faux-monnayeurs. Vidare besjälas tingen som
hos Majakovskij, Sklovskij, Nabokov - och Proust. Kvinnoporträttet i romanen
avslöjas som en konstruktion, tydligare än i Prousts roman eller i André Bretons
Nadja (1928). Modernitetsestetikens kärnbegrepp, ostranenie, tematiseras och
genomsyrar Henrys berättelse och beskrivning av förhållandet med Amy. Här går
Parlands roman längre än de ryska romaner - Jurij Olesas Zavist' [Avund] (1927)
och Vladimir Nabokovs Korol', dama, valet [Kung dam knekt] (1928) - som
tematiserar främmandegöringsresonemangen: ostranenie!automatisering kan till
och med ses som en i berättelsen inlagd förklaring till förhållandets misslyckande.

Den viktigaste intertexten till Sönder är Prousts A la recherche du temps
perdu, utpekad genom mottot och epilogen. Historien om Swann och Odette
transformeras till och upprepas i 1920-talets Helsingfors, vilket ger Henry och
Amy skuggor från Prousts roman - esteten och kokotten. På ett parodiskt sätt är
Henry mer intresserad av schlager och film än klassisk musik och litteratur. Den
i Prousts roman uttalade teknikmisstron förbyts i Sönder i förverkligade fram-
kallningsmetaforer. De proustska minnesdiskussionerna tas upp och vidareutveck-

274 Gide 1925, s 236. ["-Av alla litterära former är romanen den friaste, den mest laglösa." Gide
1972, s 157.]
275 Sklovskij 1991, s 170: "Tristram Shandy is the most typical novel in world literature."
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las i Parlands roman - la mémoire involontaire kontrasteras i Sönder av medvetet
framkallade minnen.

Sönder skildrar ett modernt 1920-tal. Henry är en 'modern' människa utan
historia - vi får inget veta om hans liv före mötet med Amy. Moderniteten
gestaltas bland annat av fotoframkallningsprocessen (som metafor för minnet och
ockult förbindelselänk med den döda Amy), grammofonen (som tecken för Amys
icke-intellektualitet), dansrestaurangen (som exempel på Amys automatiserade
uppträdande i sin egen miljö), filmen (som exempel på Amys försök att anpassa

sig till Henry), badstranden (som plats för otvungen sensualitet och ofarlig flirt).
Dock är Sönder ingen modernistisk svällande, encyklopedisk roman som Prousts
A la recherche du temps perdu, James Joyces Ulysses (1922), Thomas Manns
Der Zauberberg (1927), eller Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften
(1930-43), utan en koncentrerad, stiliserad artefakt.

I sin förening av parlandsk besjälningsteknik, foto- och filmdiskussioner,
Proust-parafras med A la recherche du temps perdu som lekkamrat, av att vara

bemängd av ostranenie-resonemang, etc, är Sönder en ovanlig svensk 1920-tals-
roman - och än ovanligare finlandssvensk roman. Om Parland haft för avsikt att
förnya den finlandssvenska - och den svenska - romanen har han lyckats. Inte
minst i ett svenskspråkigt perspektiv är Sönder en i allra högsta grad främmande¬
görande artefakt, om än med en viss familjelikhet med romaner som Eyvind
Johnsons Kommentar till ett stjärnfall (1929), Stina Aronsons Feberboken (stof¬
fet till en roman) (1931), eller Elmer Diktonius' Janne Kubik. Ett träsnitt i ord
(1932). Arbetar Sönder medvetet mot samtidens litteratur? Svaret skulle kräva en
annan, bredare och mer formaliserad undersökning, men vi har sett hur texten
tycks förhålla sig till ett antal andra texter, deras personteckningar, relationer,
intriger eller berättarteknik. Flertalet av dessa här diskuterade texter är skrivna på
andra språk än svenska och i ett fall, Michael Arlens The Green Hat (1924), över¬
satt till svenska.

Jag har i läsningen försökt undvika enkla svar på frågor om romanens sär¬
prägel, Parlands influenser och intentioner, och i stället antytt den komplicerade
kontext i vilken Sönder skapas. Parland växte upp som rysk undersåte med tyska
och ryska som modersmål, lärde sig efterhand finska och svenska under sin skol¬
gång i Finland, för att som tjugoåring flytta till Litauen där ånyo ryska och tyska
blir de viktigaste språken - och vid sidan av dem franska, svenska och litauiska.
Sönder skrivs i Litauen. Parland var utlänning vart han än kom, en avvikare som

pendlade mellan anpassning till och motstånd mot omgivning och auktoriteter.
Om Parlands ringa ålder förvånar kan erinras om att Parland 1929-30 verkat som
författare i minst två år. Man kan också jämföra med den nittonårige Majakovskij
som skriver och uppträder i tragedin "Vladimir Majakovskij" 1913 och den tjugo¬
årige Sklovskij som samma år framträder med föredraget "Futurismens plats i
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konsternas historia",276 den första formalistiska programförklaringen, eller se på
gestalter som Arthur Rimbaud respektive Raymond Radiguet, som båda skrev
sina stora verk som tonåringar och dessutom påverkade mycket äldre kollegor.

Henry Parland påbörjade enligt egen utsaga Sönder utan detaljerad plan för
projektet, och romanen förblev ofullbordad och på flera sätt fragmentarisk -

Sönder är en välfunnen titel. Men undersökningen av romanens struktur, led¬
motiv och persongalleri har visat att Sönder ändå är en förhållandevis väl samman¬
hållen roman. Huruvida detta kan förklaras av att Parland efter hand fann en idé
om en möjlig struktur eller att själva arbetet med texten tvingade fram en viss
struktur är svårt att avgöra. Jag är böjd att förklara det med att Parland, som inte
medvetet tycks ha arbetat med en sönderbrytande estetik, kom att arbeta mot
enhetlighet genom ramberättelsen, cirkelkompositionen, paralleller och ledmotiv.
Det som inte faller inom ramen tecknad av huvudlinjerna har till stor del plockats
bort, bearbetats eller planerats att åtgärdas av författaren - senare av utgivare eller
förlag. Men processen mot enhetlighet har avbrutits (och skulle kanske inte ha
fortsatt mycket längre). Kvar finns motsägelser, inkonsekvenser, stilbyten och
ofullgångna partier.

Det finns i Sönder en genomgående konflikt mellan två motstridiga tendenser,
som framträtt också i min läsning av romanen. Å ena sidan en vilja till saklighet
och att säga 'sanningen' (det nysakliga, affärsmässiga, objektiva; det raka och
koncentrerade), å andra sidan en insikt om att den berättande framställningen inte
kan förmedla någon 'sanning' och att det bästa sättet att skildra komplicerade
processer är omskrivningen, metaforen, främmandegöringen (ostranenie). Det
finns i texten en ornamental vilja, som samtidigt är ett undvikande. Sönder
underminerar sin egen berättelse och tematiserar sina konstruktioners sönderfall.
Skrivandet misslyckas. Henrys romanprojekt leder till krapula. Det löfte om

mening som ges i inledningen till romanen infrias aldrig. Texten, berättelsen för¬
blir oavslutad - om också berättandet tar slut i ett fragment i en anteckningsbok.
Berättelsen om Amy och Henry kan inte berättas. Henry försöker på skilda sätt
och från skilda håll, och med Brigitte som kontrast, men det går inte.

Peter Brooks' resonemang i Reading for the Plot stöder min läsning (och
tvärtom) - trots att Sönder som modernistisk text inte framhäver, till och med
misstror, intrigen. Med Brooks' hjälp kan Sönder läsas som en berättelse om
berättandets villkor. Brooks söker en väg att bättre förstå berättande, varför vi
berättar, varför vi lyssnar till eller läser berättelser. Med en kanske alltför grov
förenkling kan vi säga att Brooks försöker se berättande texter strukturerade som
det omedvetna, eller så som det omedvetna arbetar i analyssituationer, med berät¬
taren som analysand och läsaren som analytiker. Jag sympatiserar med Brooks'
försök att nå bortom narratologins raster, att söka läsandets och skrivandets dyna¬
mik, utan att fullt ut dela hans höga värdering av psykoanalysen. Det är ändå

276 Tryckt med titeln Voskresenie slova, S:t Petersburg 1914. Engelsk översättning "The Resurrec¬
tion of the Word", Sklovskij 1973.
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viktigt att hålla i minnet att det inte är författaren, läsaren eller de fiktiva roman¬

gestalterna som skall analyseras, utan det Brooks vill uppnå är en större förstå¬
else för den berättande texten genom att i texten söka fenomen och mekanismer
som psykoanalysen inriktar sig på.277 Brooks' väg att angripa den litterära texten
är mycket fruktbar vid läsningen av Sönder, en roman med en ramberättelse, en
roman om att minnas en död genom att berätta om henne, där berättandet är fram¬
hävt och där berättelsen börjar om efter halva vägen, där handlingar repeteras och
personer dubbleras. Ett led i Brooks' argumentation behandlar auktorisationens och
fadersfigurers roll,278 i Sönder stryks den biologiske fadern på ett tidigt stadium
och en annan fadersfigur - Gunnar - introduceras.

Berättaren Henry söker i Sönder kontakt med sin narrataire, Amy, och upp¬
rättar ett kontrakt. Mot den sanna historien (som skall hjälpa Henry att skriva en
bok och - indirekt - nå framgång) skall Amy få en pyjamas (en anspelning på
arten av deras tidigare intima förhållande) och sitt eftermäle korrigerat. När kon¬
traktet är underskrivet och kontakten är etablerad tilltalar berättaren inte längre
Amy utan någon som finns på samma nivå som han själv i ramberättelsen: den
möjlige läsaren. Berättelsen plockas upp ur en dåtid och aktualiseras i ett nu.

Henry lyckas inte berätta allt det han föresatt sig att berätta i romanens första del,
berättandet måste börja om i del II - den konstruerade berättelsen är inte tillräck¬
ligt bra, måste tas om, kompletteras. Berättarens inledning repeteras och kanske
kommer läsaren denna gång att få förklaringarna. Tematiseringen av de blockerade
minnena får mening i Brooks' modell: berättelsen kan endast med bilder,
metaforer, antyda hur svår historien är. Ramen - epilogen - blir betydelsefull i
framhävandet av den oavslutade berättelsen: berättandet skulle kunna börja om i
romanens sista rader. Historien måste berättas, trots att den inte kan berättas: del
I räckte inte till, inte heller del II eller epilogen. Men vad är det som gör att
Sönder ändå tar slut? Beror det på att den narrataire Henry vill nå inte kan nås och
att projektet av den orsaken är dömt att misslyckas? Man kan också hävda att det
i Sönder saknas en aktiv narrataire, som leder, provocerar, och uppmuntrar
Henry. Man kan också fråga sig om den uppladdade narrativa energin har tagit
slut? (Jämför diskussionerna i Sänders bortplockade kapitel V.)

Brooks resonerar i kapitlet "Narrative Transaction and Transference" om de
motstridiga impulserna i berättandet/transferensen: "the drive to make the story of

277 "My interest in loosening the grip of formalism has taken me to psychoanalysis, particularly to
the work of Freud himself, which presents a dynamic model pertinent to the dynamics of texts.
Psychoanalysis, after all, is a primarily narrative art, concerned with the recovery of the past
through the dynamics of memory and desire. [—] It is not that I am interested in the psychoanalytic
study of authors, or readers, or fictional characters, which has been the usual objects of attention
for psychoanalytically informed literary criticism. Rather, I want to see the text itself as a system of
internal energies and tensions, compulsions, resistances, and desires." Brooks 1992, s XIV.
278 "Those texts that dramatize narrative situation, contract, and transaction may most patently
demonstrate the value of a transferential model. This is particularly the case when 'framing' is an
issue, for the frame of the framed tale comes to represent Freud's 'real life,' that outer margin that
makes the life within narratable, figures it as the 'artificial illness' treated for what it has to say
about the story written by unconscious desire." Brooks 1992, s 235. Om fadersroller, se s 62-89.
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the past present - to actualize past desire - and the countervailing pressure to
make the history of this past definitively past: to make an end to its reproductive
insistence in the present".279 Med Brooks' synsätt kommer vi nära argumenta¬
tionen som förts fram av bland andra Robert Åsbacka, att Henry skriver för att
göra sig fri från Amy och minnena av henne. Romanens slut visar att detta är
omöjligt. Driften att återuppleva blir inte tillfredsställd och berättandet gör inte
slut på driften att minnas.

Berättelsen om Henry och Amy kan inte berättas, vilket lämnar läsaren av
Sönder med några obesvarade frågor: Vad är det som inte kan sägas ut? Vad är det
som inte kan sägas annat än med omskrivningar? Vad är det Henry måste skriva
runt? Jag har i läsningen pekat på det ekonomiska i relationen med Amy, att
Amy med jämförelser, stickord och antydningar beskrivs som en prostituerad,
och att sexualiteten hålls utanför beskrivningarna av deras möten. Brooks talar
om den prostituerade kvinnans historia som "highly narratable" - som ett sätt
från romantiken och framåt att skriva om kvinnors sexualitet, och ett sätt att
överskrida sociala barriärer. Brooks menar också att den prostituerade kan få en
transformerande roll: "she provokes the stuff of story in others". Men samtidigt
kan den prostituerades historia inte berättas - hennes kropp är smittad, märkt.280
Bakom berättelsen om Amy döljs en berättelse om förnedring och beroende. Om
Sönder var tänkt som en kommersiell roman, som en prisroman, borde kanske
detta motiv gjorts tydligare, i stället för att undertryckas. Men Amy möjliggör
Henrys romanplaner, hjälper honom att skriva en roman - hon hjälper honom att
plocka fram en berättelse.

*

Enligt Henry i Sönder dör hans intresse för en person när han gjort sig en fast
föreställning om denne; om "hans uppfattning om henne" har blivit "ett avslutat
helt" framkallar detta "en dödande likgiltighet från hans sida" (232). På ett liknan¬
de sätt borde min fascination över Sönder ha mattats av min långvariga samvaro
med romanen. Sönder borde för mig framstå som avslutad, läsbar, färdigskriven.
Till viss del är detta fallet - jag kommer just nu inte längre - samtidigt som det
fortfarande finns saker som river och irriterar. Jag kan inte fixera vad som funge¬
rar som punctum i romanen - men jag kan låta denna irritation vila. När jag kan
komma till Sönder från en annan riktning kan jag eventuellt på nytt ta mig an
romanen. Här låter jag en annan skönlitterär text ta vid, en text som visar dess
författare som en insiktsfull Sönder-läsare. I Ralf Parlands Bländverket. Drama¬
tiskt poem i tre satser från 1968 figurerar förutom Ghanom ("en nattlig fantast")
också Gunnar Björling ("död diktare"), Hülsenbeck ("död dadaist" reciterande sin
"rata-plan"-dikt), och Tredje hovmästaren på Kämp ("död hoppjerka"), samt Tall-

279 Brooks 1992, s 228.
280 Brooks 1992, s 143-170, citat från 146, 157.
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qvist-Utnapisjtim ("död assyriolog och mån- och syndaflod-professor"), Ernest
("död kompositör"), med flera.281 Ghanom skapar, konstruerar av en skyltdocka
en kvinna, Ironica. När det visar sig att Ironica lever och har en egen vilja vill
Ghanom förändra henne, eller förinta henne: "Var det ej jag/ som gav dig liv? [—]
Vem gav dig det som uppbär allt:/ vem gav dig danserska din tå?/ din rot din fot/
ditt offer att du svävar?// Du ler Ironica - men det var jag!" Ironica svarar så som

Amy, hade hon haft talets gåva, skulle ha kunnat svara Henry:

Du får inte ändra mig!
Du får inte får inte...!
Du vet att jag är den du vill
om du vill mig\

Ernest har en invändning när Ghanom vill gifta bort Ironica: "... din Kultti är ju/
ändå bara docka, en konstprodukt/ hon sakna själ."282 Poemet gestaltar Henrys -

och kanske alla författares - problem: de dramatiska personernas egen vilja kontra
deras själlöshet, deras egenskap av konstruktion och projektion.

Ironica liknar Leonardo da Vincis "Mona Lisa", som hänger på en vägg. När
Björling återkommer i nästa scen och får syn på porträttet, tycks det honom
bekant. "Hon ler så igenkännande - kanske bäst att hälsa!" Här knyts diskussion¬
en mer explicit samman med Sönder:

Herregud, förlåt att jag inte genast... det är ju Amy!
Jag visste inte att du bodde här!
Och först tyckte jag att du var någon som jag sett för fyrtio år

sedan i Italien
men så kände jag igen ditt leende
det var fan att du inte åldrats sen vi sågs på Opris
men du ler - ja du ler som Henry sa, nästan alltid
och fullkomligt utan urskillning! Nu är han ju fräck!
[-1
Förresten kan jag hälsa från honom, han sitter numera
alltid på Blå Ängeln med de där Brigitterna och Marle¬
nerna... äsch inte vet jag vem de är... säkert hyggliga
flickor men vad fan skall han nu alltid sitta där och göra
av med allt på dem... ja förlåt jag borde kanske inte
tala om dem och störa dig... jag kanske uppehåller dig...
[-]
...och förresten har Henry inte skrivit ett enda ord
sen han dog och började springa där, men han talar alltid
om dig och ville veta din adress för att, som han då sade,
komma underfund med de största bagatellerna i värl¬
den, de grundläggande och eviga - han har nånslags teori...
äsch inte vet jag... [—] förlåt mig om jag säger adjö, det är
kanske oartigt...

281 R Parland 1968, s 8. Jämför Richard Huelsenbeck (se ovans 72), KnutTallqvist, Ernest Pingoud.
282 R Parland 1968, citat från s 49; 52 (blockcitat); 57.
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Personerna och konflikterna från Sönder lever vidare i Ralf Parlands verk, till
hälften identiska med sina - i förekommande fall - förebilder, där Mona Lisa
dubbelexponeras med Amy, och där Brigitte är både Sönders och filmdukens Bri¬
gitte, i sällskap med Marlene Dietrich (som Lola-Lola i Der Blaue Engel 1930).
Varför inte låta det dramatiska poemets Björling få sista ordet, kanske är han den
rätte att - genom att lyfta fram Amys ord - på nytt öppna förbindelsen mellan
Amy och Henry.

Ja adjö då Amy, jag hälsar till Henry... vill du att jag skall framföra något?283

283 R Parland 1968, s 63-65. Amys/Mona Lisas svar på Björlings frågor är alltid "Inte alls". - Ett
annat exempel på hur Sönder lever vidare ges av ett dramatiskt utkast av Sven Grönvall, "Brevet
till en död" (jämför också ett kortare prosafragment med rubriken "Brev till en död person"), där
Sänders grepp med ett brev som en kontakt med en avliden återanvänds. SLSA 903.3.1, daterat 9
januari 1931.
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Summary

Krapula. Henry Parland and the novel project Broken

(Krapula. Henry Parland och romanprojektet Sönder)

The subject of the dissertation is the work the of Finland-Swedish author Henry
Parland (1908-1930) during the last two years of his life. The main focus is on
the novel Broken, (about developing Velox paper) and some essays about poetics
and film. Nevertheless the three chapters of the dissertation examine the whole
oeuvre: the lyric poetry and the short prose (chapter I), the essays (chapter II), and
the novel (chapter III). The work of Parland is an important part of the Finland-
Swedish Modernist movement in the 1920s (Edith Södergran, Hagar Olsson,
Elmer Diktonius, Gunnar Björling and Rabbe Enckell), but the dissertation also
argues that Parland is acting in a larger European literary context; the texts are
also stimulated by German Expressionism, Dadaism and Neue Sachlichkeit,
Russian Futurism and Formalism, and novels by Marcel Proust and André Gide.
In his short literary career, Parland makes creative use of all this, without losing
his distinct originality. The many different ideas meet in the experimental novel
Broken. The title of the dissertation, Krapula, is a Finland-Swedish slang word
for hangover, and interpreted in the context of the career of Parland it means that
the dissertation focuses on the latter part of the career, when he lived in
Lithuania. Krapula is also the title of one of the chapters in Broken - a synec¬
doche for the novel, a metaphor for the illusions that Henry is constructing in
the novel, and also a metaphor for the representational failure of Henry's efforts
to remember and to write. And used as a title Krapula is an example of the
literary device of making strange (ostranenie, translated as "enstrangement" in
Sklovskij 1991), described, practised and thematised by Parland.

Henry Parland's literary remains have been kept by his family, for the last
four decades by his younger brother Oscar Parland, who also edited and published
the collected works in three volumes (1964, 1966, 1970). I have had full access
to the remains. Oscar Parland's introductions and commentaries to the collected

works, and his essays on the subject in Kunskap och inlevelse (Knowledge and
Feeling 1991), are the starting point for any study of Henry Parland's work. The
most important academic study is the 1952 dissertation pro gradu "Henry
Parland" by Ghita Barck. Apart from these larger studies numerous articles and
essays have been printed, most notably by Rabbe Enckell, Bengt Holmqvist,
Erik Stenmark, Karin Petherick, Clas Zilliacus, Wolfgang Butt, Henri Broms,
Eero Tarasti, Stefan Malmberg, Betsey Robbins, and Robert Åsbacka. A biblio¬
graphy of published texts by Henry Parland, and texts about his work can be
found among the dissertation's references.
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The dissertation's first chapter '"Before the author started to write this
novel...'" gives necessary biographical and contextual background, making use of
letters, interviews, and memoirs, as well as previous studies on the subject.
From this the story of Parland's life and work from his late teens onwards is
elaborated and re-interpreted. This is especially important when it comes to the
discussion of the time in Kaunas, Lithuania, 1929-30. Chapter I is divided into
three parts: "Introduction", "Henry Parland in Helsingfors", and "Henry Parland
in Kaunas". The introductory part gives some preliminary arguments for the
reading of the novel in the third chapter. The novel project Broken was never
completed. When Henry Parland died in November 1930 the novel had a

prologue, two parts, and an Epilogue, but there were also some supplementary
fragments and ideas for revisions left behind. I therefore treat the novel as a

process, and investigate the internal and external history of the writing, and the
inner complexities of the text. If we see the novel as a process and an ongoing
project, all text written by Parland, his lyric poetry and short prose, his essays
about literature and film, also his letters and notations, become important as
context for the project. This takes us close to the biography of the author, but in
contrast to the frequently biographical readings of the novel I stress that Broken
is a literary artefact, and that the protagonist of the novel, Henry Parland, should
not be too closely identified with its writer, Henry Parland. Another important
point of departure is that Broken is a metafiction, a novel about the writing of a
novel (although not the novel we are reading). Some of the theories and instru¬
ments used in the reading are Russian Formalism, especially the texts by Viktor
Sklovskij; Roland Barthes' S/Z. Essai (1970); the narratology of Gérard Genette
- introduced and developed in a number of works (1969, 1972, 1983); and Peter
Brooks' Reading for the Plot: Design and Intention in Narrative (1984). These
textual analysts are seen as a part of a tradition of essays to get deeper into the
mechanics and forces at work in the narrative literary text, and this dissertation
tries to work in that tradition, without getting caught in positivist narratological
traps.

Henry Parland was born in Vyborg in the Russian Grand Duchy of Finland.
His first languages were German and Russian, the languages of his family. After
the revolution the family settled in the small municipality of Grankulla near
Helsinki, the capital of the young independent state of Finland. Here, as a young
teenager, Parland learnt Swedish and Finnish, and started to write short stories,
poems, and aphorisms in Swedish. The juvenile writings of Parland were
inspired by Edith Södergran, Pär Lagerkvist, and some Russian classics including
Vladimir Majakovskij. The second phase of development is from the summer of
1927, when he studied Diktonius and Björling, and wrote intensively. During the
years 1927-29 Parland studied law at the University of Helsinki, but also
established himself as a promising poet. Parland neglected his studies and learnt
how to borrow money without security. In the spring of 1929 he was still
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underage, highly in debt, involved in difficult love affairs and drinking too much.
To 'save' him from all this his parents decided to send him away from Helsinki.

From the beginning Parland had the gift of irony, paradox, metaphor, and
from 1927 his poems became sharper, shorter, and more concentrated. He met
Gunnar Björling in November 1927 and became involved with the group of
writers, academics and artists assembling around the Finland-Swedish Modernist
journal Quosego: Magazine for new generation (1928-29). The journal's most
important writers were Björling and Rabbe Enckell. In a series of articles Enckell
argued that to interpret the complex reality, modern poetry must let the artist's
personality and soul express itself in fragmented pictures, without regard for
rhythm and meter. This is an Expressionist aesthetics. Enckell also argued that
the artist's personality will guarantee the harmony of the poem. This is one, but
not the only, central conception of the Quosego aesthetics. Slightly different
views were given by Björling and by Parland, who collaborated closely, read and
commented on each others texts for Quosego. One very important text to Parland
and Björling was Richard Huelsenbeck's En Avant Dada: Eine Geschichte des
Dadaismus (1920). Huelsenbeck contrasts the reactionary bourgeoisie's 'longing'
- sentimentality, metaphysics, ecstasy; Symbolism, Expressionism, abstract art
- with a Dadaist worship of life and acceptance of a kaleidoscopic world. Central
concepts are simultaneity, bruitism, new materials and everyday things, and the
instruments are irony, satire, bluffing. This program - without its violent poli¬
tical side - is truly inspirational to Björling and Parland, as seen in Björling's
'"Råhet"' and "Blixtanalys" ('Brutality', Flash analysis), and Parland's poems and
short prose in Quosego. Parland's well-known article, "Sakernas uppror" (The
Revolt of Things), published in the first issue of Quosego, was inspired by
Huelsenbeck, Björling, and Russian Futurism (Majakovskij and maybe
Chlebnikov). "The Revolt of Things" is a celebration of Parland's most common

poetic device - to bring things to life by treating them as human beings, to
animate the ordinary things around us, a way to express the I of the poem, to
translate the soul into the world. The poetry of Parland is aggressively modern
and urban. The imagery is collected from the town streets, the chief instruments
(beside animating dead objects) are paradox, irony, syntax turned upside down,
and compressed. Parland wanted to introduce the German Expressionist reaction
die Neue Sachlichkeit into the Finland-Swedish discussion, using his own poetry
as the prime example, and in 1929 he could write that the Finland-Swedish
poetry was becoming an architecturally construed "Cubist stylised Expressio¬
nism", owing to the Neue Sachlichkeit.

While getting invaluable support from Björling, Parland simultaneously
helped Björling to refine the poetic techniques he elaborated through his later
career. This is attested by Björling in various ways - essays, interviews, letters -

but has never been fully understood. I argue that Parland's advice helped Björ¬
ling's texts to evolve into the unique poetry of the 1930s, 40s and 50s. This is
commented on and elaborated in the letters to Parland. In the summer of 1930,
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while working on Kiri-ra! (1931), Björling states that what Parland has taught
him is to sacrifice the comprehensible message and to leave out words for
stylistic reasons. This is clearly the Parland aesthetics: to compress and to
stylise. Through the contributions to Quosego Parland got the opportunity to
publish a small book of poetry in the spring of 1929, Idealrealisation (Sale of
Ideals), with poems chosen from the years 1926-29 (with the dominant share
from the last year). Sale of Ideals is the fruit and culmination of the close
working partnership with Björling - the book was published in the last days of
Parland's time in Helsinki.

The last phase of Henry Parland's literary career takes place in Kaunas,
Lithuania, where he arrives in early May 1929. In Kaunas, his maternal uncle,
Wilhelm Sesemann (1884-1963) - Vosylius Sezemanas - was professor of
philosophy at the University. Parland stayed in Lithuania for 18 months,
visiting Helsinki only once, at Easter 1930. Parland died from scarlet fever
(scarlatina) followed by blood poisoning, at the age of 22, on the 10th of
November, 1930. He was buried at the Lutheran cemetery in Kaunas, in what
today is Ramybés Parkas.

Wilhelm Sesemann persuaded his nephew to write articles about Finnish
literature and society for Lithuanian media, and articles about Lithuania for
Finnish media. He also helped Parland to get a job as a secretary at the Swedish
consulate, and introduced him to Lithuanian writers, colleagues and friends,
among them the student, dance instructor and critic Vera Pavlovna Sotnikova
(1903-1973; later married to the Lithuanian poet Henrikas Radauskas).
Sotnikova became Parland's teacher of French, and later they were perhaps also
engaged (according to some of the sources). Together they translated a number of
Parland's poems into Russian, some of which were later translated into Lithuani¬
an and printed. From the summer of 1929 Parland spent time with Lithuanian
writers, students and journalists, with whom he communicated in Russian and
German. Among them were Antanas Venclova, Henrikas Blazas, Teofil Tilvytis
and Bronys Raila. They discussed European, Lithuanian and Finnish modernism.
Some of Parland's acquaintances had been involved with the Lithuanian Futurist-
Expressionist journal Keturi Véjai (Four Winds 1924-28), and some would later
be leading the left-wing (later openly Marxist) journal Trecias Frontas (Third
Front 1930-31). Parland also wrote a number of articles (in German, later trans¬
lated into Lithuanian) about Finnish, Swedish and Scandinavian literature for
well-known and respected Lithuanian papers and magazines, including the radical
Third Front. To Helsinki he sent articles about Jewish theatre, Russian film, war

novels, etc. The articles were published in Hufvudstadsbladet, the leading
Swedish daily paper in Finland, or in weekly magazines. He also wrote the first
Swedish introduction to Russian Formalism, the essay "Den modernistiska
dikten ur formalistisk synpunkt" (Modernist Poetry from a Formalist Point of
View), for a proposed, but never printed, Quosego nr 5. The essay is included in
the posthumous Återsken (Reflection) in 1932.
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Encouraged by Björling, Parland started to write prose again in Kaunas. A
first stab at writing a novel in the summer of 1929 ended up as a short story,
published in a Swedish anthology in the fall. Now, after having read about a
Scandinavian novel competition in November 1929, Parland set out to write a
novel. Parland worked on the manuscript of Broken for at least ten months, but
was never given the opportunity to revise the text, nor to publish the novel. In
his year and a half in Lithuania Henry Parland distanced himself from the move¬
ment he had belonged to. (At least in the articles sent home. In the Lithuanian
articles he was quite loyal to the Quosego aesthetics and made good use of
especially Rabbe Enckell's articles, as is shown in chapter II.) This period of
Parland's literary career is remarkable, not only for the quantity of pages written,
but also for the quality of the work, the broad field of interests, and the newly
acquired ideas. Parland himself felt that he was developing rapidly in the new
milieu. The Henry Parland of Kaunas was extremely receptive and perceptive, and
a more mature artist than before, a poet, and also a novelist and a critic.

*

Earlier criticism (O Parland, S Malmberg, Broms, Tarasti) has given the impres¬
sion that Parland was introduced to Russian Formalism by Professor Sesemann.
("Russian Formalism" is here used to signify the poetics of a group of students
and critics who banded together in the 1910s in the Petersburg "Society for the
Study of the Poetic Language", abbreviated OPOJAZ, and the poetics of those
who were accepted by the OPOJAZ group, among them the Moscow Linguistic
Circle.) This opinion is challenged in the second chapter of the dissertation,
"'Modernist Poetry from a Formalist Point of View' and other essays 1929-30",
which analyses the differences between the ideas expressed in the texts by
Sesemann and in the texts by Parland. It also argues that in the essay "Modernist
Poetry from a Formalist Point of View" and three articles about film Parland
shows a deep, but not extensive knowledge of Formalist thinking; the key con¬
cepts are taken from Literatura i kinematograf {Literature and Cinema 1923) by
Viktor Sklovskij, accurately summarised in a notebook in July-August 1929.

In the essay "Modernist Poetry from a Formalist Point of View" Parland
argues against the Björling aesthetics: that the form is determined by the content
it is to express. In the essay Parland states that Modernist poetry often has a
"questionable content of ideas", and that ideas really are just equally important
material for the way the poem is put together: form. The essay also introduces
the early Formalist notions of automatisation and enstrangement (ostranenie),
without using the exact words. According to the Formalists (and championed by
Sklovskij), the goal of art is to make us see the world alive again. Daily life
makes our perception automatised; we don't see or feel anymore. Through art,
and by making perception laborious and enstranged, we come to see the world,
our streets, our wives and the objects of art anew. "This is what you call a poetic
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reaction", Parland wrote. The dialectic between automatisation and enstrangement
is also the motor force behind artistic change and new forms. This Parland
interpreted in a different way: only Modernist poetry can enstrange our senses.
Somehow Parland lost the historical dimension of this dialectic. Parland argues
that the dominant feature of Modernist poetry is the poetic image, and contrasts
between images. But not every new poetic image or contrasting montage carries
poetic value; the images must have a homogeneous keynote, or the images will
be banal and fragmented. The essay also touches upon the distinction between
poetic and everyday language.

Vilhelm Sesemann knew about the OPOJAZ Formalists (he was a friend of
one time associate Zirmunskij), but I try to demonstrate that he did not have
much in common with them philosophically or scientifically. Sesemann criti¬
cised Russian Formalism for reducing the analysis to the surface level. Instead he
wanted to reach the 'soul' of the artefact. This view is attacked by Parland in the
essay, where he also says that the critic should study the composition and form
of poetry, instead of the ideas behind it. Parland writes that the Formalists work
"highly scientifically", while Sesemann problematises the hermeneutic process.
To Sesemann, the poetic image is a vehicle to transmit the finest shades of
spiritual life. To Parland the poetic image is a way to enstrange. Through the
correspondence it can also be shown that Sesemann was in France during the
summer when Parland wrote the four most Formalist-influenced articles - the
first article was already in the printing press when Sesemann returned to Lithu¬
ania. Sesemann was indeed important to Parland's development, but I argue that
we should not draw the somewhat hasty conclusion that he was its only explana¬
tion. Sesemann travelled a lot between semesters and when he was in Kaunas he
did not see his nephew as often as he wished. Vera Sotnikova and the other
Lithuanian friends were probably as important as Sesemann.

In the film articles Parland writes that film should be an independent art form,
and should not draw inspiration from literature or theatre - a common view in
the late 1920s. The specificity of film lies in the 'ductile-expressive effect of the
moving image'. Film should be silent, and in a good film there is a balance
between the rhythm and the visual expression of the pictures. Parland also
introduces Soviet-Russian film art (forbidden in Finland). Soviet-Russian films
by Eisenstein and Pudovkin work with collectivism, mass scenes and montage of
"new material": close ups, machines and everyday objects. Through this en¬
strangement is obtained.

Gunnar Björling could not understand, or accept, the views expressed in
Parland's articles. He still maintained that the content shaped the form, and
expressed fear that the articles would harm the Modemist front. In several letters
he tried to make Parland change his mind, but the essay manuscript is unaltered,
and Parland in a letter to Rabbe Enckell stated that they argued over words. The
second chapter of the dissertation ends with a discussion of how Parland in
Kaunas uses the Quosego aesthetics of Björling and Enckell as the starting point
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for his discussions, especially in placing the poetic image as the dominant
feature of Modernist poetry, but also at the same time takes the Formalist ideas
about form and material, enstrangement and automatisation, to his heart. Parland
positions himself between Quosego and OPOJAZ.

*

The third chapter of the dissertation, '"...these strange deep water fishes...'", is a
reading of the novel Broken, posthumously published three times (1932, 1966,
1987). The two editions from 1932 and 1966 treat the manuscript text in two
opposing ways: the first changes the proper names, edits out scenes and dialogue
that are found immoral or less artistically successful; the second takes Parland's
text a little bit further by carrying out some of his proposed changes of chrono¬
logy, and including text fragments found in notebooks; it even includes one
aborted chapter. (The 1987 edition follows the 1966 edition, only substituting
some Finland-Swedish words.) To read the novel I compose a new text from the
manuscript with emendations and additions, an outline of the novel, the
notebooks, and the printed editions. Although I keep the history of the novel
project in mind, the reading starts from this new text which has the continuous
manuscript as its base: a prologue, two parts and an epilogue, with only a few
additions from notebooks added, and the aborted chapter kept alongside. (The
fragments that are kept outside of the reading text are discussed, as are the
fragments of the second novel Parland started to write in the summer of 1930, in
a "Fragmentarium" at the end of the third chapter.)

Broken is a modernist experiment with time, memory and narration: a meta-
fiction about the writing of a novel of the same name. The intertextual relation
to Marcel Proust's novel A la recherche du temps perdu (Remembrance of Things
Past 1913-27) and the novel's use of the Formalist notion of enstrangement and
automatisation is foregrounded, which provides new explanations for and
perspectives on the plot, the behaviour of the characters, and the devices of
writing. The reading starts with a discussion of the protagonist's name: Henry
Parland. With reference to Boris Tomasevskij's argument that there are authors
without biographies and authors with biographies - authors who use their
biography as a constructive element in their work, who make their name a
literary fact, the use of the name Henry Parland in the novel makes Parland an
author with a biography. (The two homonyms are separated in the reading by
calling the novel's protagonist Henry, and its writer Parland.) It is an old strategy
for authors to use their own name for a character in a novel, and it was often used
in the first decades of the 20th Century. In the Soviet union there was also a

tendency to include documentary sources as reportage, diaries, memoirs and
fragments in fiction. Vasilij Rozanov was seen as a precursor for this "facto-
graphic literature". Viktor Sklovskij has written that we should not think that
Rozanov was "pouring out" his soul in his novels; he just assumed "the confes-
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sional mode" as a device. Other examples: in the drama Vladimir Majakovskij
(1913) Majakovskij uses his name in a tragic doubling, Sklovskij makes an
ironic use of his name in his novels in the 1920s - we cannot tell whether
Viktor is Sklovskij or not and Parland's friend Rabbe Enckell in Tillblivelse
(Coming into being 1929) adopts a refining strategy using his personal life to
write something 'true' with a general interest, while Marcel Proust in Remem¬
brance of Things Past uses his heterosexual alter ego to discuss homosexuality.
Parland's strategy is closest to Sklovskij's ironic use of his own name, using
notations in his own diary as material for the novel, and at the same time
reducing many elements from his own life history. Parland works with the device
of realising metaphors; what is ironically and metaphorically put in the diary is
gradually made real in the novel: a man called "the Bank" evolves into a "bank
manager" (with quotation marks) and ends up as a real bank manager. The café
called "The Office" is divided into a real office and an ordinary café. Also in
Broken - as in his poetry and short prose - Parland makes use of the device of
letting things revolt. This is especially interesting when the agony of Henry's
soul is projected on the surrounding room. The Revolt of Things in Broken is
directed by the narrator's own projected feelings, or the interpretations of other
characters' feelings.

The title of the novel, Broken. (about development of Velox paper), contrasts
two of the novel's leitmotifs: the breakdown of the relationship between Henry
and Amy, and the 'objective' instruction book text on how to take and copy

photographs. The two parts of the title also signify the two levels of time in the
novel: the time of Amy and Henry, and the time of remembering and writing.
The thorough description of the development process also makes Broken a
factographic novel, using the instruction book discourse in a fictitious context -
an example of a Modernist collage technique. In the novel Henry gives a
metafictive parenthetical explanation to the title: the novel he is writing is a
construction, and the 'reality' (in the frame of the novel) tears his constructions
down. That is why his novel is called Broken. This is a continuation of the
discussion in André Gide's Les Faux-Monnayeurs (The Counterfeiters 1925),
where the author Edouard wants to write a novel where the main subject is the
struggle between the facts of reality and the ideal reality. The Counterfeiters is
comparable to Broken also when it comes to the title: in both novels an author
is writing a novel of the same name as the book we are reading, but a book that
we never get to read. (One main difference between the novels lies in the position
of the narrator. In Broken the narration is focalised through one of its characters,
Henry, while the narrator of The Counterfeiters is extra-diegetic and omniscient.)

Broken is a metafiction; the frame is a story about the writing of a novel,
with a framed tale about the breakdown of a relationship and the death of Amy.
The two parts of the novel are framed by metafictive discussions. The first part
starts with the words "Before the author started to write this novel" and Henry's
decision to write a novel. It ends in a convulsive writing act, when Henry, after
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the death of Amy, is trying to write her another letter. (Broken in a way becomes
this letter.) The second part starts with the words Having come this far the
author suddenly did not know how to continue", and ends in another convulsive
writing act (in the Epilogue). Henry wants to add to the portrait of Amy, but can
not hold the pen and is unable to remember what he wanted to write. This
indicates that Broken is a novel about the writing of a novel, and more pertinent¬
ly, it also shows that Henry's novel cannot be finished, the portrait of Amy can
never be completed.

The time of the framed tale and the narration starts approximately one year
after the funeral of Amy in Helsinki. There is a slight vagueness about the time
and place of the narration, but it is stated that the narrator now lives in a small
foreign town. What is important, though, is what starts Henry's narration. Henry
has to remember Amy to write the book. Amy is dead, but Henry tries to contact
her to get her approval and her help to write the novel. He first writes her a
letter, then develops a photo of her. In negotiating with Amy Henry meta¬
phorically sets up a narrative contract (Barthes 1970, Brooks) with her: if she
will help him he will tell the 'true' story about her. To sign the contract the
photo of Amy is put in the code of law, between pages that incorporate the text
about securities and mortgages. To develop a photo is compared to waking up
the dead, and the whole description of how Amy comes to life in the developer is
a realised metaphor for the memory process within Henry. Henry starts to argue
with Amy and tells her a story about one of her whims. The narration has begun.
After having narrated this first episode to Amy, in the next chapter Henry
changes narratee from Amy to the possible reader (from calling Amy "you" to
mentioning her as "she"). This is the first long narrative sequence in the novel
(chapters 4-15) and it takes the story up to the death of Amy. Having told 'the
whole story', at the beginning of the second part of the novel Henry is unsure of
how to continue the narration. He puts another photo of Amy on his writing
desk, and this older photo, from a time before he met Amy, helps him remember
more about Amy, especially the time of their first meetings. Through this he can
start the second longer narrative sequence (chapters 16-19).

The Russian Formalist concept of enstrangement/automatisation is very
important to my reading and understanding of the novel. From the start, we are
told that shaving mirrors, and cameras, need new impressions not to grow dull
from seeing the same faces and views all the time. This can be compared with
descriptions in Russian novels, in Jurij Olesa's Zavist' (Envy 1927) and Vladi¬
mir Nabokov's KoroV, dama, valet (King Queen Knave 1928), but Parland's use
of this concept is richer. The very reason Henry can come in contact with the
memories of Amy is that the new photo of her reveals details forgotten, or
details never 'seen', details that make such an impression that there must be a
poetic reaction: Henry is able to write. Henry is also able to start remembering
by focusing on a grey felt hat worn by a possible rival. All the jealousy and the
feelings that he experienced when he got the idea that Amy was unfaithful come
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back to him when he recalls the hat. Through the hat whole scenes, with sound,
come back to Henry. This relatively uncomplicated way to remember is proble-
matised in a long metaphorical passage in the ninth chapter, where the memory
process, taking photographs, the writing of the novel, and angling are double
exposed. Henry tells us about how he is angling "these strange deep-water fishes
that we usually call hallucinations, dreams, etc". To capture the haul the brain
must take a snapshot of the animal, develop and fix the picture, before the fish
explodes from the change of pressure in the air. Henry also describes how much
patience an angler must have, that he must bait with rich associations, and wait
for the deep-water monster to appear from the subconscious. This description is
also paralleled in Gide's The Counterfeiters where some non-metaphorical deep
sea animals are described by Vincent. Vincent's description is then taken up by
Count Passavant, and interpreted symbolically.

In Broken there is an openly declared acknowledgement of inspiration from
Marcel Proust. The motto of Broken is thus: "This book could perhaps be a
plagiarism of Marcel Proust". There are two important similarities. First, both
novels deal with the functioning of memory and remembrance. The flood of
distant memories that pour over Marcel in Remembrance of Things Past, starting
when he drinks a cup of tea and eats a Madeleine biscuit, is elaborated in Broken,
where Henry does not labour with involuntary memories. Instead he tries hard to
construct situations that will help him remember: the photo, the hat, the deep-
water fishing. The second reason for calling the novel a possible plagiarism of
Proust is that the story told about Henry and Amy strongly resembles the story
told in the chapter "A Love of Swann", in the first volume of Proust's novel.
The intertextual bridge between the novels makes the reader understand what the
Parland text does not spell out: Henry is Swann, Amy is Odette - but they are
also the parallel characters Marcel and Albertine, etc. Thus Henry is seen with
the shadow of the aesthetes Swann and Marcel, but where they are interested in
the fine arts Henry has an interest in modernity: photography, film, and popular
music. Amy can then consequently be seen as a demimonde, and Henry's
jealousy and fantasies are triggered by this in the same way that Marcel con¬
structs his Albertine from the stories he has heard about Odette. With distinc¬
tions borrowed from Genette's Palimpsestes (1982), Parland sometimes imitates
the style and discussions of Proust (pastisch), and he transforms a part of the
story into a Helsinkian context (parody). The important thing is that in doing
this Parland never plagiarises Proust - Broken changes, distorts, or subverts the
Proustian perspectives. The parodied text becomes material for and enstranges the
new text, by putting the old text in a new context (Sklovskij, Jurij Tynjanov).

The relationship between Amy and Henry is analysed with the help of the
parallels to Proust's novel and the discussions of enstrangement. (Formalism and
Proust do have a common denominator in working inside a Bergsonian paradigm,
as shown by Hansen-Löve, Curtis, and Amadou.) While critics have seen the
character of Amy as mysterious and enigmatic, I argue that from the double
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exposure with Odette, and the narrator Henry's reasoning in terms of enstrange-
ment, we are given a comprehensible picture of Amy. In the second part of the
novel we are told that Amy used to get very interested in new friends, but that
the interest quickly waned; and that Henry used to screw up his eyes to see her
less clearly, so that his construction of Amy was not threatened by her 'real'
appearance. In Henry's narration, both he and Amy acted from an enstrangement
logic. While Henry did not understand Amy when she was alive, he gives enough
clues in the narration for the reader to comprehend Amy. But he only gets
occasional glimpses of light. The reader understands more. The main problem of
Henry's relation to Amy is that he never sees her; he is too busy building
constructions. These constructions are torn down by the behaviour of Amy, but
instead of watching her more closely, Henry starts on a new construction. The
paradox is that what can be seen as Amy's attempts to adjust Henry's pictures
make her more interesting to him. Had he not been forced to build new
constructions, had Amy not acted to change his views, Henry would have lost
interest, we are told. (Compare Marcel's relation to Albertine.) The man in the
grey hat, the possible competitor, is another of Henry's constructions - in my
reading the Henry that Henry would have been, if he had seen Amy. The
relationship is also tormented by an economic undercurrent, continued in the
narrative contract. In one scene Amy cries and says that it is not true that Henry
has bought her. Henry reassures her that this is not the case, but in narrating this
he admits that he did think that he had bought her. Henry also describes how
Amy has "tired, whorelike features". Their relation must be kept a secret; with
the shadow of "Odette" Amy is not a woman to marry.

In the concluding remarks I refer back to Peter Brooks' discussions in
Reading for the Plot to show how well his observations support mine. Brooks
sees the narrative text functioning as the subconscious in the transferential process.
What is in focus is the text "as a system of internal energies and tensions, com¬
pulsions, resistances, and desires" (Brooks, p XIV). Broken can be read as a text
about the conditions of narration. Broken is a framed tale about remembering a
dead person through narrating her story, where the narrative process is fore¬
grounded, and the narration makes a second start in the middle of the book, where
actions are repeated and characters doubled. The thematising of the blocked
memories is given meaning in Brooks' model: the narrative can only suggest the
difficulty of the story with metaphors and images. The frame and the epilogue
become important in focusing the fact that the story cannot be concluded - the
narrating must begin again in the last words of the novel. The story has to be
told, although it cannot be narrated. The reason that Broken still ends could
perhaps be found in the fact that the narratee Henry would want to narrate to is
dead and there is no narratee to lead, provoke, or encourage him. The reader is left
with some unanswered questions: what is it that cannot be narrated, but in
circumlocution? One possible answer has been pointed at earlier: Amy is
described as something of a prostitute. While Brooks writes that the stories of
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prostitutes are "highly narratable" from the 19th century onward, he also main¬
tains that the prostitute's story cannot be told, because her body is marked.
Beneath the story in Broken lies hidden a story about humiliation and subordina¬
tion.
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Källor och litteratur

Källor och litteratur är uppdelat i otryckt och tryckt material. Det tryckta mate¬
rialet inleds med en bibliografi över: a) kända texter av Henry Parland, böcker
respektive kortare texter i tidningar, tidskrifter, antologier; b) kända texter om

Henry Parland, med de olika verkens recensioner för sig och därefter andra texter
kring Parlands författarskap; c) övrig litteratur. Vad gäller recensioner av Quosego
har jag av praktiska skäl varit återhållsam, och hänvisar till Barck 1952, s 175—
178, 190; Carpelan 1960, s 141-143, 269; samt Holmström 1986.

Texter av och om Parland förtecknas oavsett om de används i avhandlingen.
Bibliografin är fullständig i den meningen att jag förtecknat de texter jag stött på
under mitt avhandlingsarbete, med hjälp av Robbins 1985, bibliografiska hjälp¬
medel som Svensk litteraturhistorisk bibliografi (Samlaren), Svenska tidnings¬
artiklar: register över tidningsartiklar och recensioner, Lund 1961-1996 och
Svenska tidskriftsartiklar: ett register över innehållet i cirka 450 tidskrifter, Lund
1961-1996, Brages urklippsverk, Helsingfors, urklipp i HPA och andra sam¬

lingar. Omtryck av texter i antologier och tidskrifter har endast undantagsvis
medtagits. Fler texter, både av Parland och om Parland, torde kunna sökas i
Litauen, Lettland och i baltiska exilryska tidskrifter. Vidare nämns i ett par döds¬
runor att Parland skulle ha publicerats i Svenska Pressen, något som inte om¬
talas i brev i HPA eller nämns i några andra källor. Jag har därför inte sökt
igenom de årgångar av Svenska Pressen som skulle kunna vara av intresse.

1. Otryckt material
a. Offentliga arkiv
b. I privat ägo

2. Tryckt material
a. Henry Parland. Bibliografi över kända publicerade texter

I tidningar, tidskrifter och antologier
Böcker

b. Om Henry Parland. Bibliografi över kända recensioner, artiklar, översikter
Recensioner av Quosego 1928-1929
Recensioner m m av Idealrealisation 1929
Dödsrunor
Recensioner av Återsken 1932
Recensioner av Hamlet sade det vackrare 1964
Recensioner av Den stora Dagenefter 1966
Recensioner av Säginteannat 1970
Recensioner av Sönder 1987
Recensioner av Hamlet sade det vackrare 1992
Andra texter om Henry Parland

c. Övrig litteratur
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1. Otryckt material

a. Offentliga arkiv

Helsingfors universitetsbibliotek
Ara, Agneta, Studier i Henry Parlands roman Sönder. Pro gradu-arbete i svensk littera¬

tur, Helsingfors universitet 1980 [1980a]

Helsingfors universitetsbibliotek:
Svenska Litteratursällskapet i Finland. Historiska och litteraturhistoriska arkivet
Colliander, Tito, samling, SLSA 866
Diktonius, Elmer, brevsamling, SLSA 568
Enckell, Rabbe, brev- och manuskriptsamling, SLSA 517, 748 och 752
Grönvall, Sven, samling, SLSA 903 [med essä om H Parland, Grönvall 1932]
Parland, Henry, mikrokortskopia av originalmanuskriptet till Sönder, sluten sam¬

ling, SLSA 945
Quosego, SLSA 513 och 777
Söderholm, Kerstin, samling, SLSA 580
Tallqvist, Cid Erik, samling, SLSA 867

Lunds universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen
Dickson, Walter, samling

Stockholm: Bonnierförlagens arkiv
Brev från Henry Parland till Albert Bonniers Förlag 27 september 1929

Stockholm: Kungliga biblioteket, handskriftsavdelningen
Brev från Gunnar Björling till

Erik Asklund, Ep Al8
Stig Carlsson, accessionsnr 1993/118

Stockholm: Riksarkivet
Dokument rörande konsulatet i Kaunas, pro tempore Kungliga svenska beskickningen,

Riga, dossier P 10 D

Stockholms universitetsbibliotek
Bolinder, Ulva, Modernisten Henry Parland, Magisteruppsats i Litteraturvetenskap,

Stockholms universitet höstterminen 1996
Curman, Peter, Henry Parland - en presentation, Uppsats framlagd för litteraturhisto¬

riska proseminariet vid Stockholms universitet vårterminen 1964 [1964a]
Åsbacka, Robert, Att skriva sig fri. Om Henry Parlands roman Sönder, C-uppsats i

Litteraturvetenskap, Stockholms universitet höstterminen 1995

Umeå universitetsbibliotek

Hänström, Lars, En studie i Henry Parlands dikter, C-uppsats i litteraturvetenskap,
Litteraturvetenskapliga institutionen vid Umeå universitet, HT 1990-VT 1991

Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet
Av Erik Gamby bandinspelade intervjuer med

Rabbe Enckell 24 juni 1968, Borgå, F15-F17 [Enckell 1968a]
Sven Grönvall 20 maj 1969, Grankulla, F75 [Grönvall 1969]
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Carl Gustaf Neovius 1 juli 1969, Lovisa, F108 [Neovius 1969]
Eric Olsoni 6 augusti 1968, Helsingfors, F35 [Olsoni 1968]

Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen
Stam, Per, Henry Parland och rysk formalism. "Den modernistiska dikten ur formalis¬

tisk synpunkt" och andra essäer 1929-1930, Licentiatavhandling, Litteratur¬
vetenskapliga institutionen vid Uppsala universitet, 9 februari 1995

Uppsala universitetsbibliotek, handskriftsavdelningen
Kopior av brev mellan Gunnar Björling och

Folke Isaksson
Fritz Mayer
Alarik Roos

Åbo akademis bibliotek, handskriftsavdelningen
Björling, Gunnar, brev- respektive manuskriptsamling

b. I privat ägo

/ Sergius Collianders ägo, Kellokoski, Finland
Brev från Sven Grönvall till Ina Colliander (f Behrsen)

I Oscar Parlands ägo (till 1997), Henry Parland-arkivet (HPA), Helsingfors
Henry Parlands efterlämnade manuskript, anteckningsböcker, foton, brev

till och från Oswald och Maria Parland,
till och från Sven Grönvall,
från Gunnar Björling,
från Rolf Palmén,
från Vilhelm Sesemann, m fl

Ett maskinskrivet manuskript, HPAm, med översättningar till svenska av brev i HPA,
inkluderande ovan listade brevskrivare och adressater, samt
Rabbe Enckell,
Ralf Parland, m fl

1 avhandlingsförfattarens ägo, Uppsala
Anteckningar från intervjuer med

Oscar Parland, Helsingfors, november 1993, mars 1994, september-december
1994, juni 1995, 6-10 maj 1996
Herman och Birgitta Parland, Esbo, 17 oktober 1994, 9 maj 1996
Wilma Sezeman, Georgu Sezeman, Vilnius, 27 maj 1996 (Tolk: Raimonda
Jonkuté)

Anteckningar från telefonsamtal med
Ghita Barck, Helsingfors, 21 mars 1994
Bo Carpelan, Helsingfors, 8 december 1994
Erik Gamby, Gustavsberg, 24 september 1995
Olle Orrje, Bromma, 27 mars 1996
Oscar Parland, Helsingfors, 15 januari 1993

Brev från
Torsten Ekbom, Uppsala, 1 juli 1993
Oscar Parland, Helsingfors, 20-28 december 1992
Solveig von Schoultz, Helsingfors, 2 november 1994
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Giedrius Viliünas, Vilnius, 1996-1997
Bandinspelning och utskrift av intervju med Oscar Parland 21 april 1993
Kopia av Torgeir Fjeld, "Ordering the image: Henry Parland's Sönder" (uppsats 1996),

University of Minnesota
Anteckningar från muntligt referat av Vilhelm Sesemann [V Sezeman], "O prirode

poéticeskogo obraza" ["Om den poetiska bildens natur"], Humanitäriniii Mok-
slii Fakulteto Rastai, Kaunas 1925, s 423-481 [Sesemann 1925b], utfört av
FK Thomas Rosén, doktorand vid Institutionen för slaviska språk, Uppsala
universitet, 12 september 1994

Översättning av Henri Broms, "Henry Parland semiotiikan edelläkävijänä suomessa",
Alkukuvien jäljillä. Kulttuurin semiotiikaa, Porvoo-Helsinki-Juva 1992 [för¬
sta utgåvan 1984]^ s 176-185, utförd av Jan Blauberg

Översättning av Viktor Sklovskij, Literatura i kinematograf, Berlin 1923, kapitlen
"Kinematograf", s 19-33, och "Zakljucenie",s 57-59, utförd av Ph D Veronica
Shenshin

Översättning av D Markovic, "Immoralist", mars 1930, HPA, utförd av FK Magnus
Klaman

Översättningar av litauiska texter om Henry Parland, utförda av FD Giedrius Viliünas,
Eglé Guobyté, Viktorija Heiskanen

2. Tryckt material

a. Henry Parland. Bibliografi över kända publicerade texter

I tidningar, tidskrifter och antologier
Parland, Henry, [osign], "Berget", Allas Krönika nr 12 (20 mars), 1926, s 327-328
— [Fainéant], "Brev från Barösund", Västra Nyland 29 juli 1926
— [Fainéant], "Liktåget", Västra Nyland 28 augusti 1926
— "Chimären", Allas Krönika nr 38 (18 september), 1926, s 927
— [P.], "Irrfärd", Allas Krönika nr 27 (9 juli), 1927, s 735
— [Mr P2], "Svar på frågan." ["Varför/ fråga efter förnuft?"], Hufvudstadsbladet 2

augusti 1927
— "Två dikter", Allas Krönika nr 49 (10 dec), 1927, s 1351
— "Tre dikter", Studentbladet nr 14 (julnr), 1927
— "Dikter?", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 54-55
— "Sakernas uppror", Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 56-57
— "Reklambluff', Quosego nr 1 (provnr), 1928, s 57-58
— "Dikter 1-5", Quosego nr 3, 1928, s 170-171
— "En Bilfantasi", Motor nr 12 (december), 1928
— "Autobussen", Quosego nr 4, 1929, s 201
— "Henry Parland" [tre dikter], Naujas Zodis nr 13 (15 juli), 1929, s 7
— "Naujausias suomiij literatöros judéjimas" [Über die neuesten litterarischen Be¬

wegungen in Finnland], iidinys nr 7, 1929, s 17-21
— "Judiska teaterstudion i Kovno", Hufvudstadsbladet 4 augusti 1929
— "Mineralvatten", Våra kvinnor nr 17 (16 aug), 1929
— [Harry Parland], "Den psykologiska filmens bankrutt", Hufvudstadsbladet 27 sep¬

tember 1929
— "Filmens inverkan på våra dagars litteratur", Hufvudstadsbladet 20 oktober 1929
— "Motorcykeln", Motor nr 11 (november), 1929
— "Den sovjetryska filmen", Hufvudstadsbladet 1 december 1929
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— "Den moderna krigsromanen", Hufvudstadsbladet 13 december 1929
— "Jag och min fars glasögon", De 14 bästa studentnovellerna ur Bonniers Vecko¬

tidnings pristävlan 1929, Stockholm 1929, s 183-205 [1929b]
— "Siandienyksté svedq literatura" [Die Litteratur Schwedens heutzutage], Vairas

nr 5, 1930, s 162-164
— "Dabartiné suomiq literatura" [Die Litteratur in Finnland heutzutage], Naujas Zodis

nr 3, 1930, s 70
— "Moderniskasis karo romanas" [Der moderne Kriegsroman], Vairas nr 6, 1930,

s 261-264
— '"Vår tids anlete'", Hufvudstadsbladet 22 april 1930
— "Filmstjärnor och regissörer", Hufvudstadsbladet 5 maj 1930
— "Modet efter 1920", Helsingfors-Journalen nr 14 (5-18 juli), 1930
— "Is skandinavii Xemés. Jaunosios literatöros srovés Skandinavijoj" [Junge littera¬

rische Strömungen in Skandinavien], översättning Bronys Raila, Trecias
Frontas nr 4, 1931, s 47-48

— [dikter], Erik Asklund, Modern lyrik. En antologi, utgiven av Erik Asklund, Stock¬
holm 1931, s 175-179

— [dikter], Rabbe Enckell (red), Modärn finlandssvensk lyrik, Helsingfors 1934,
s 312-322

— "Autobussen", "Plagescen" [ur Sönder], Olof Enckell (red), Modern finlandssvensk
prosa. I urval av Olof Enckell , Helsingfors 1937, s 311-318

— "As ir mano tévo akiniq stiklai", (H Parland 1929b) översättning av Jonas Simkus
(red), Sesi Suomiai. Naujosios suomin antologija, u o 1938, s 23-48

— "Människan och bilen. En bilfantasi. Ett kåseri om motorcykeln", Dagens Nyheter
11 juli 1952

— "Tre otryckta dikter", "Sakernas uppror", Ord och Bild 1962, s 39-40
— "Ur Sönder. Ett av Björling struket avsnitt", Ord och Bild 1964, s 484-486

[1964b]
— "ur Hamlet sade det vackrare", Lyrikvännen nr 1, 1964, s 1 [1964c]
— "Vad gör det för skillnad", Ord och Bild 1966, s 331-335 [1966b]
— "Olerka. Tre prosastycken", Dagens Nyheter 25 maj 1974
— "Fourteen Poems", översättning Pekka Virtanen, Snow in May. An Anthology of

Finnish Writing 1945-1972, Richard Dauenhauer & Philip Binham (red),
Rutherford-Madison-Teaneck-London 1978, s 194-197

— "Gedichte", översättning Wolfgang Butt, Trajekt nr 3, 1983, s 187-191
— "Brev hem. Rader från Kaunas", Lyrikvännen nr 6, 1987, s 306-313 [1987a]
— "8 Poems from Kaunas", översättning Per Stam, Pekka Virtanen, Vilnius. Lithuani¬

an Literature Culture History Winter 1996 (Magazine of the Lithuanian
Writer's Union), s 128-131

Böcker

Parland, Henry, Idealrealisation, Helsingfors 1929 [1929a]
— Återsken, [redigerad av Gunnar Björling, Rabbe Enckell, Sven Grönvall, Oswald

Parland], Helsingfors 1932
— Hamlet sade det vackrare. Samlade dikter, [redigerade av Oscar Parland], Helsing¬

fors 1964 (ny utgåva Göteborg 1992) [1964a]
— Den stora Dagenefter. Samlad prosa 1, [redigerad och kommenterad av Oscar

Parland], Helsingfors 1966
— Hamlet sanoi sen kauniimmin. Kootut runot, översättning Brita Polttila, Helsing¬

fors 1967
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— Säginteannat. Samlad prosa 2, [redigerad och kommenterad av Oscar Parland],
Helsingfors 1970

— (z.B. schreiben wie gerade jetzt). Gedichte, schwedisch und deutsch. Übersetzung
und Nachwort von Wolfgang Butt, Helsingfors-Stuttgart 1984 (Sammlung
Trajekt 17)

— Sönder (Om framkallning av Veloxpapper), Stockholm 1987 (Pilotserien) [1987b]
— Rikki (Veloxpaperille vedostamisesta), översättning Hannu Nieminen, Helsing¬

fors 1996

b. Om Henry Parland. Bibliografi över kända recensioner, artiklar, översikter

Recensioner av Quosego 1928-1929
Berndtson, Hans, "Modernistisk kavallerichock", Allas Krönika nr 24 (16 april), 1928
"Den nya lyriken" [osign], Hujvudstadsbladet 27 maj 1928
Diktonius, Elmer [Diktonius], "Quosego", Arbetarbladet 6 juni 1928
[G. M.], "Vilhelm Ekelund, modernismen och allmänheten", Journalen Våra Kvinnor

nr 15, 1928, s 276-277
Hasselström, Håkan [H-ström], "Quosego, modernisternas språkrör", Wiborgs Nyhe¬

ter 5 juni 1928
Kihlman, Erik [E. K—n.], '"Det intellektuella konkursboet"', Nya Argus nr 18, 1928,

s 225-227

Kjellgren, Josef [J. Kjellgren], "Quosego - ny finsk tidskrift. Spelar radikal och
modern, men saknar klar inställning till tidens problem", Folkets Dagblad
Politiken 22 september 1928

Langenskjöld, Agnes, '"Modernism"', Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst
och politik 1928, s 173-188

Mörne, Arvid, "Quosego", Svenska Pressen 30 maj 1928
"Quosego, den nya tidskriften. Ett provnummer har utkommit hos Söderström & C:i"

[osign], Hufvudstadsbladet 27 maj 1928
[Quasiego], "'Quosego' - tidskrift för ny degeneration", Blinkfyren ("Kungsnum¬

mer") juni 1928,s 21

Recensioner m m av Idealrealisation 1929
Diktonius, Elmer [E. D—s.], "Intellektuell dikt", Arbetarbladet 3 maj 1929
Ekelund, Erik, "Svensk skönlitteratur i Finland", Ord och Bild 1930, s 653-660
["En Harpa"], "Svar till 'Two Guitarrs"', Svensk Ungdom nr 14 (30 oktober) 1929
Enckell, Olof [O.E.], "Idealrealisation", Hufvudstadsbladet 8 maj 1929
Langenskjöld, Agnes, "Ny lyrik", Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap, konst och

politik 1930, s 334-349
[M. R.], "Modernism eller icke modernism", Svensk Ungdom nr 15 (16 november),

1929
Neovius, Carl Gustaf [C.-G. N.], "Debutbok",Svensk Ungdom nr 12 (3 oktober), 1929
Olsson, Hagar [Hgr. O.], "Poesi - och stygga reflexioner", Svenska Pressen 20 juli

1929
von Rettig, Göran, "Ny finlandssvensk skönlitteratur", Svensk Tidskrift nr 20, 1930,

s 131-137
Therman, Erik [E. T.], "De vida byxomas program", Studentbladet nr 8 (20 maj), 1929
["Two Guitarrs"], "Quosque tandem Catilina abutere patientia nostra?", Svensk Ung¬

dom nr 14 (30 oktober), 1929
[Two Guitarrs], "Till 'Harpan' i leråkern", Svensk Ungdom nr 15 (16 november),

1929
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[Z. Z.], "Modernism eller icke", Svensk Ungdom nr 15 (16 november), 1929

Dödsrunor
"A. a. Henry Pariandas" [osign], Diena 16 november 1930
Björling, Gunnar [osign], "Henry Parland död", Huvudstadsbladet 14 november 1930
Blazas, Henrikas, "Draug^ palydéjus. A. a. Henry Parland'ui atminti" [Till döda vän¬

nens åtföljande], Naujas Zodis nr 21 (15 november), 1930, s 7
Dahl, Hjalmar [Robinson.], "Reflexer", Helsingfors-Journalen nr 24 (22 november-

5 december), 1930
Diktonius, Elmer [E. D—s.], "Död ung skald", Arbetarbladet 14 november 1930
[Dr. M. M.], "Kaune miré suomiii dainius" [Finländsk poet dör i Kaunas], Lietuvos

Aidas 18 november 1930

[Dödsannons], Huvudstadsbladet 13 november 1930
[Em. Sk.], [dödsruna], Socialdemokrat Latvia 18 november 1930
"Henry Parland död" [osign], Svenska Pressen 13 november 1930
"Henry Parland död" [osign], Viborgs Nyheter 14 november 1930
"Henry Parland t" [osign], Studentbladet nr 13 (1 december), 1930, s 227
[Minnesmässa, annons], Huvudstadsbladet 28 november 1930
Tilvytis, Teofil, "Idealii realizacija. H Parlandui", Naujas Zodis nr 21 (15 november),

1930, s 7

Recensioner av Återsken 1932

Diktonius, Elmer [E. D —s.], "Bokrevy", Arbetarbladet 30 november 1932
Ekelund, Erik [E. Ed.], "Ny inhemsk skönlitteratur. II", Nya Argus nr 20 (1 december),

1932, s 263-265
— "Svensk skönlitteratur i Finland", Ord och Bild 1933, s 652-660
[E.O.], [utan rubrik], Svensk Bygd februari 1933
Enckell, Olof, [O.E.], "Henry Parland", Huvudstadsbladet 27 november 1932
Langenskjöld, Agnes, "Tidsdokument", Finsk Tidskrift för vitterhet, vetenskap,

konst och politik 1933, s 82-96
Mehlem, dr M, "Henry Parland. 'Atspindis', Kaune mirusio suomiij dainiaus veika-

las", Lietuvos Aidas 27 januari 1933
Olsson, Hagar, [H: gr. O.], "Brådmogen intellektualitet", Svenska Pressen 17 decem¬

ber 1932

[Xerex.], "Henry Parland: Återsken", Tammerfors Aftonblad 9 december 1932

Recensioner av Hamlet sade det vackrare 1964

Balgård, Gunnar, "Dags för Henry Parland", Västerbottens-Kuriren 10 april 1964
von Bom, Heidi, "Henry Parlands betydelse", Stockholms-Tidningen 21 juni 1964
Carpelan, Bo, [utan rubrik], Svensk Bygd nr 9-10, 1964
Janzon, Åke, "Henry Parlands dikter", Svenska Dagbladet 11 maj 1964
Krogvig, Kjell, "Streiftog i ung finland-svensk lyrikk", Samtiden 1966, s 111-122
Lindbom, Lars, "Lyrisk förgrundsgestalt", Norrköpings Tidningar-Östergötlands

Dagblad 14 april 1964
Ödländer, Lennart, "Åktuell modernist", Kristet Forum nr 7-8, 1964, s 246
Olin, Ulla, "Nuet - banalt och angeläget", Huvudstadsbladet 2 april 1964
Palm, Göran, "Henry Parland, död 1930, en genuin 60-talist: '...som om han satt tätt

intill en'", Expressen 22 juni 1964
Rotkirch, Kristina, "Vår legendariske unge döde", Nya Pressen 2 april 1964
Starck, Margaretha [Marg S], "...sade det vackrare...", Studentbladet nr 5-6, 1964
Stenbeck, Manne, "Ideal säljes billigt", Arbetarbladet 3 april 1964
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Stormbom, Nils-Börje [N-B. S.], "Idealrealisatören", Vasabladet 2 april 1964
Söderling, Torsten, "Henry Parland lyriskt rostfri. Nya dikter från bortom graven",

Göteborgs-Tidningen 29 april 1964
Torvalds, Ole, "Att se med nya ögon. Henry Parland och sanningen", Åbo Under¬

rättelser 2 april 1964
Wahlroos, Helmer J [H.J.W.], "En återuppväckt diktare och en märklig diktbok",

Borgåbladet 2 april 1964
Willner, Sven, "Henry Parland det unga geniet", Västra Nyland 4 april 1964
Wrede, Johan, "Det nya seendet. Finlandssvensk lyrik 1964", Finsk Tidskift. Kultur,

ekonomi, politik 1965, s 13-21
Ågren, Gösta, "Henry Parlands dikter", Ny Dag 19 maj 1964

Recensioner av Den stora Dagenefter 1966
Carlson, Stig, "Bröderna Parland", Arbetet 26 maj 1967
Curman, Peter, "Henry Parlands prosa", Dagens Nyheter 2 november 1966
Elfving, Ebba, [E. E-ng], "Av olika generation", Astra nr 4-5, 1967, s 77
Enckell, Rabbe, "Den stora Dagenefter", Hufvudstadsbladet 28 oktober 1966
Krogvig, Kjell, "Glimt fra femti års finland-svensk modernisme", Samtiden 1967,

s 140-151

Sandell, Tom, "Känslan av misslyckande", Nya Pressen 3 november 1966
Starck, Margaretha, "Vad gör det för skillnad?", Vasabladet 17 november 1966
Sundeli, Dan, "Förgängelsens diktare", Folktidningen Ny Tid 25 december 1966
Torvalds, Nils, "Henry Parland", Studentbladet 25 januari 1967
Valtiala, Nalle, [utan rubrik], Horisont nr 6, 1966, s 93-94
Wahlroos, Helmer J, [H.J.W.], "En dagdrivare i förbudstidens Helsingfors", Borgå¬

bladet 29 oktober 1966
Willner, Sven, "Henry Parlands prosa", Västra Nyland 8 november 1966
Zilliacus, Clas, "En orättvis betraktelse. Det finlandssvenska prosaåret 1966", Finsk

Tidskrift. Kultur, ekonomi, politik 1967, s 123-131

Recensioner av Säginteannat 1970
Franzén, Lars-Olof, "Sakernas uppror", Dagens Nyheter 18 december 1971
Grönholm, Bo, "Henry Parlands 'Säginteannat': En bok som behövs. 'Också vår tids

anlete"', Nya Pressen 23 december 1970
Hedin, Benkt-Erik, [utan rubrik], Bokrevy nr 5, 1971, s 189
Hägerstrand, Olof, "'Det är inte jag"', Vasabladet 22 december 1970
Sandell, Tom, "Henry Parlands taxameter", Hufvudstadsbladet 10 januari 1971
Swahn, Sven Christer, "En ung klassiker", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 5 april

1971

Willner, Sven, "Bilringarnas idealism", Västra Nyland 12 januari 1971

Recensioner av Sönder 1987
Abrahamsson, Sten-Erik, "Under ytan eld", Arbetarbladet 19 maj 1988
Barck, Ghita, "Henry Parland rediviva" [sic], Hufvudstadsbladet 3 juni 1988
Berger, Måna, "Rakt in i det vitala 20-talet", Nerikes Allehanda 10 februari 1988
Carlsson, Lennart, "Henry Parland i efterlängtad nyutgåva: Men varför inte poesin?",

Göteborgs-Tidningen 3 oktober 1988
Ekbom, Torsten, Hodell, Åke, Orrje, Olle & Rye, Margareta, "Lätt retuschering av en

många gånger omarbetad roman", Dagens Nyheter 23 februari 1988
Hedberg, Jan-Erik, "Rätt författare - men fel roman", Kvällsposten 17 mars 1988
Hodell, Åke, se Ekbom, Torsten

378



Leandoer, Kristoffer, "Henry Parland - en släkting till Musil och Döblin. Kärlek och
starkström", Aftonbladet 14 februari 1988

Mathiasson, Leif, "Henry Parlands enda roman åter aktuell", Norrländska Social¬
demokraten 15 augusti 1988

Olsson, Ulf, "Ulf Olsson läser den alltid unge Henry Parland. Akut modäm",
Expressen 23 juni 1988 [1988b]

Rasmusson, Torkel, "Henry Parland i ny utgåva. Klåfingrigt falsarium", Dagens Ny¬
heter 12 februari 1988 [1988a]

— "Svar:", Dagens Nyheter 23 februari 1988 [1988b]
Rye, Margareta, se Ekbom, Torsten
Ström, Eva, "Precisa iakttagelser", Sydsvenska Dagbladet Snällposten 17 maj 1988
Waern, Carina, "Kärleken som bara gick sönder. Henry Parlands roman i nyutgåva",

Arbetet 21 februari 1988

Westholm, Carl-Axel, "20-talets Helsingfors och 80-talets New York", Upsala Nya
Tidning 19 maj 1988

Widén, Gustaf [GW], "Ny Parland-bok 'ett falsarium'", Borgåbladet 17 februari 1988
Wijk, Margareth, "Två tidsdokument", Svenska Dagbladet 10 februari 1988
Zanton-Ericsson, Gun,"Banaliserad kärlek i idealens reatidÖstgöta Correspondenten

7 mars 1988

Recensioner av Hamlet sade det vackrare 1992
Arnald, Jan, "Till det laddade ursprunget. Jan Arnald läser ett kärleksfullt förlags första

bok", Idag 17 augusti 1992
Berman, Nils, "Henry Parland sade det vackrare...", Norrköpings Tidningar-Östergöt¬

lands Dagblad 21 augusti 1992
van Reis, Mikael, "500 000 oroliga tankar - och ett småleende", Göteborgs-Posten 6

oktober 1992

Andra texter om Henry Parland
Ara, Agneta, "Henry Parland", Författare om författare: 24 finlandssvenska författar-

porträtt, Helsingfors-Borgå 1980, s 180-187 [1980b]
Barck, Ghita, "Henry Parland", [Pro gradu-avhandling, tryckt i] Svenska litteratursäll¬

skapets i Finland Historiska och litteraturhistoriska studier 27-28, Helsing¬
fors 1952 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr 335),
s 137-218

Björling, Gunnar, "Min skrift - lyrik?", Poeter om poesi, (red) Johannes Edfelt & Olof
Lagercrantz, Stockholm 1947, s 21-48

Boström, Elsa, "Henry P belyst av Oscar P", Hufvudstadsbladet 19 oktober 1984 [med
korrigeringar 26 oktober 1984]

Broms, Henri, "Henry Parland semiotiikan pioneerina. Kaikki elämässä on vain muo-
toa", Heisingin Sanomat 8 juli 1979

— "Henry Parland semiotiikan edelläkävijänä suomessa", Alkukuvien jäljillä. Kult-
tuurin semiotiikaa, Porvoo-Helsinki-Juva 1992 [första utgåvan 1984], s 176—
185

Broms, Henri & Tarasti, Eero, "Suomalaisuuden semiotiikkaa - teesejä suomalaisesta
kultuurista", Synteesi. Taiteidenvälisen tutkimuksen aikakauslehti, nr 2-4,
1982, s 1 Iff

Butt, Wolfgang, "Der Aufruhr der Dinge. Zu Henry Parlands Gedichten", Trajekt nr 3,
1983, s 192-199 [Även "Nachwort" i H Parland 1984.]

Carlson, Stig, "Henry Parland och tidsandan", Tiden nr 8, 1958, s 470-475 (omtryckt
med rubriken "Den moderne Henry Parland", Lyrikvännen nr 2, 1964, s 3-6)
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Clément, Gunnar, "I sällskap med Henry Parland", Hufvudstadsbladet 16 juli 1964
Curman, Peter, "Henry Parland - grimasernas diktare", Svenska Dagbladet 30 septem¬

ber 1960
— "Lite svalkande likgiltighet. Kring Henry Parland", Ord och Bild 1964, s 479-484

[1964b]
— "Kanske en pop-poet", Dagens Nyheter 31 mars 1964 [1964c]
Dahlberg, Leif, "Att flyga med röd ballong", PQR nr 3-4, 1984, s 9-10
"Den aktuella [sic] Henry Parland" [osign], Hufvudstadsbladet 14 november 1958
Dickson, Walter, "Henry Parland", Hjärtfäste och hungertorn. Infallsvinklar i fin¬

landssvensk och rikssvensk lyrik, Stockholm 1953, s 60-64
Ekbom, Torsten, '"Då träffade han Olerka, tatariska och ballerina vid den litauiska

baletten"', Dagens Nyheter 25 maj 1974
— "Nytt om poeten Henry Parland", Dagens Nyheter 19 november 1984
— "Henry Parland", Lyrikvännen nr 6, 1987, s 300-302
Ekman, Michel, "Modernisterna och jaget. Om några nya modernismstudier", Nya

Argus nr 2, 1992, s 43-46
Enckell, Rabbe, [inledning till] Henry Parland, Återsken, Helsingfors 1932, s V-XIV
—

, Inledning till Modärn finlandssvensk lyrik [Med förord av Mikael Enckell. Faksi¬
mil av inledningen till R Enckell, Modärn finlandssvensk lyrik, Helsingfors
1934], Helsingfors 1991, s 100-105

— "Henry Parland", Bonniers Litterära Magasin nr 3, 1949, s 191-195 (omtryckt
som inledning till Hamlet sade det vackrare)

— Tapetdörren, Stockholm 1968, s 40-41 [1968b]
Eriksson, Lars-Gunnar, "Sönder - ett romanexperiment", Ord och Bild 1962, s 162-

164

Everling, Bo, "Vår andes jazz tar ej slut: Gunnar Björling och Henry Parland", Blå
toner och svarta motiv. Svensk jazzlyrik från Erik Lindorm till Gunnar Har¬
ding (diss, Lund), Stockholm 1993, s 53-69

Hansson, Morgan, "Parland - illusionslös, livsmedveten", Bohuslänningen 6 sep¬
tember 1975

Hartell, Hans, "Möten med modernister", Horisont nr 4, 1968, s 33-36
"Henry Parland" [osign], Naujas Zodis nr 13 (15 juli) 1929, s 7
"Henry Parlands hela författarskap i fyra volymer" [osign], Hufvudstadsbladet 30 juni

1974

Holmqvist, Bengt, "Henry Parland och den formalistiska metoden", Bokvännen nr 4,
1949, s 111-114

— "Henry Parland", Samtid och Framtid 1951, s 469-473 (omtryckt i Kritiska ögon¬
blick. Essäer, artiklar 1946-1986. I urval av Torsten Ekbom och Olle Orrje,
Stockholm 1987, s 171-178) [1951a]

Håkansson, Björn, "Henry Parland och vi", Aftonbladet 11 januari 1965
Jansson, Janina, "Ironi & ensamhet" [om radioteatern av Thelestam 1985: Kommer så

en tidlös, blyig natt], Hufvudstadsbladet 28 mars 1985
Kjellgren, Thomas, "Henry Parland i Kaunas. Litauiska bilder II", Arbetet 8 juli 1994
Korsström, Tuva, "Livet som arbetsredskap" [intervju med Oscar Parland], Hufvud¬

stadsbladet 17 april 1992
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1967, översättning Th Warburton, Helsingfors 1968, s 68-69
Liedtke, K-J, "Henry Parland", Kindlers Neues Literaturlexikon, Band 12, heraus¬

gegeben von Walter Jens, München 1991, s 967-969
Lindegren, Erik, "Ett sanningsexperiment", Dagens Nyheter 22 september 1952
"Lindegren om Henry Parland" [osign], Hufvudstadsbladet 25 september 1952
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Lundén, Ingegerd, "Tre finländska modernister", Ateneum. Tidning för Lunds studenter
nr 6, 1933, s 6-10

Malmberg, Stefan, "Henry Parland och den konstnärliga formen", Studier i Henry
Parland, Meddelanden nr 11, Litteraturvetenskapliga institutionen, Åbo Aka¬
demi, Åbo 1985, s 45-81

Orrje, Olle, "Henry Parland och romanen Sönder", Henry Parland, Sönder (Om fram¬
kallning av Veloxpapper), Stockholm 1987 (Pilotserien), s 127-128

— se också Ekbom, Torsten
Parland, Oscar, "Henry Parland och hans lärofäder. Essay", PQR nr 3-4, 1984, s 11-

27 (även i Synteesi nr 2-4, 1982; samt i O Parland 1991)
— Kunskap och inlevelse. Essayer och minnen, Helsingfors 1991
— "Gunnar Björling och Henry Parland", Clas Zilliacus & Michel Ekman (red), Björ-
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Helsingfors 1993 (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland nr
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