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aspekter skulle ha gjort Périlleux framställning mindre 
ensidig.

Författaren anför på s. 25 två premisser för undersök
ningen: 1) »que l'oeuvre d’art constitue un tout cohérent», 
2) »que [...] la clef du texte est dans le texte et non en 
dehors du texte». Föreställningen om »un tout cohérent» 
som skulle kunna studeras i ett idéernas avskilda reservat 
är emellertid inget annat än en reduktiv abstraktion. Det 
ska inte förnekas att den »nyckel» till texten som Péril
leux tillhandahåller bereder läsaren av hans bok tillträde 
till flera av textens rum, den största delen av huset förblir 
obönhörligen tillbommad. Ensidigheten i Périlleux för
hållningssätt till författarskapet framgår redan av hans 
terminologi. Han tar avstånd från sökandet efter 
»substructures latentes» och inriktar sig i stället på den 
»superstructure intellectuelle» som kan urskiljas genom 
en granskning framför allt av det i var och en av Dager
mans romaner framträdande språkrör som »formule d'une 
manière synthétique une vision de l'homme et du monde 
qui apparaît comme le 'message' de l'oeuvre» (s. 22). Han 
finner att Bränt barn betraktad som kärleksroman är 
»pauvre», medan den blir betydligt intressantare »si l'on 
s'attache au message intellectuel qu'il recèle» (s. 108). 
Han kritiserar sina föregångare i tolkningen av Bröllops
besvär för att ha åstadkommit »une interprétation réduct
rice» och för att befinna sig på »[le] premier niveau de 
lecture» (s. 126). På flera punkter kan Périlleux onekligen 
erbjuda korrektiv till tidigare mer eller mindre 
»reduktiva» tolkningar. Hans egna tolkningar är emeller
tid i stor utsträckning reduktiva i så måtto att de fullstän
digt bortser från texternas status av litterära konstverk. 
Det mest iögonfallande exemplet är hans behandling av 
De dömdas ö, där den extremt renodlade idéanalytiska 
läsningen får honom att göra ett artificiellt snitt rätt ige
nom denna kompositionelit så suveränt sammanhållna 
roman. Betydligt mer givande är, som jag redan har 
framhållit, Périlleux tolkning av Bröllopsbesvär, där hans 
uppmärksammande av ett tema som som går utöver det 
renodlat intellektuella -  det »dionysiska» -  ger hans tal 
om »cohérence» och »unité» större tyngd.

I sin karakteristik av De dömdas ö, uppenbarligen den 
roman som han värderar högst, manar Périlleux fram 
bilden av »la synthèse magistrale d'une vision globale et 
mythique du monde». Denna Dagermans »vision» be
skrivs som sammansatt av två beståndsdelar: »une ap
proche affective», som sägs vara germansk och skandi
navisk, samt »le souci de logique faite de distinguos 
subtils [...]», som enligt Périlleux är kännetecknande för 
»la pensée latine et française» (s. 93). Det råder inget 
tvivel om att den starka lockelse Stig Dagerman utövar i 
den fransktalande delen av Europa inte enbart kan förkla
ras med hänvisning till myterna om »l'étemel suicidé», 
»1'anarchiste» och »le poète maudit». Säkert beror den till 
stor del på hans utpräglade sinne för subtila logiska 
distinktioner. Lika säkert är det att det finns andra nivåer 
i Dagermans texter utan vilka de inte skulle vara de 
säregna och motsägelsefulla konstverk de är, och att 
dessa i stället för att glidas förbi med formuleringar som 
»une approche affective» förtjänar att undersökas med 
samma subtilitet som »la superstructure intellectuelle». 
De kritiska kommentarer som här har framförts får emel
lertid inte undanskymma de ovedersägliga förtjänster

som gör att Périlleux nya arbete definitivt inte får avfär
das som en angelägenhet för franskspråkiga Dagermanlä
sare. Det renodlade idéanalytiska perspektivet leder 
emellanåt till invändningar, men inom dess ramar har 
författaren utfört en värdefull kartläggning som ofta över
träffar föregångarnas i detaljrikedom.

Claes Ahlund

Paul Binding: The Still Moment. Eudora Welty. 
Portrait o f a Writer. Virago Press Limited. London 
1994.

När Eudora Welty i början av fyrtiotalet gav ut sina 
första böcker blev hon genast en författarnas författare. 
Katherine Anne Porter uppmuntrade henne från debu
ten, och relationerna till den annars föga erkännsamme 
Faulkner utmärktes av ömsesidig respekt och beundran. 
Det publika genombrottet i USA och på den in
ternationella bokmarknaden dröjde dock ända till 1980, 
då den digra volymen The Collected Stories o f Eudora 
Welty gavs ut (tillgänglig även i pocketversion). Det 
finns numera också ett Eudora Welty Professorship in 
Southern Studies. Med berömmelsen har följt kritiska 
och litteraturvetenskapliga studier i bokform, senast 
engelsmannen Paul Bindings The Still Moment. Förfat
taren innehade läsåret 1985-86 den nämnda gästpro
fessuren, »and examined her work with students who 
were themselves Southemers, albeit children of the 
New South» (s. 40).

Samma titel som denna bok har en av Eudora Weltys 
tidiga noveller, som ingår i samlingen The Wide Net 
(1943). Binding visar övertygande i sin analys hur 
berättelsen medvetet byggts upp kring ett magiskt 
ögonblick där tiden tycks upphävas och stå stilla. I en 
mystisk upplevelse anas tillvarons alla möjligheter och 
uppenbaras en visionär sanning, som egentligen är 
omöjlig att beskriva med ord. Det är ett översinnligt 
skådande och en intuitiv men genast försvinnande 
insikt av det slag man möter i dikter av stora romanti
ker som Hölderlin eller Stagnelius. Med all rätt fram
häver Binding dylika ögonblick av epifani som centrala 
kompositionselement i flera av Eudora Weltys noveller; 
att även romanerna med förkärlek rör sig kring denna 
form av »still moments» kan däremot göra ett något 
förbryllande intryck på läsaren. Också som romanför
fattare förblir Eudora Welty novellist.

Ursprunget till detta sätt att gestalta och berätta vill 
Binding finna i biografiska förhållanden. Under de
pressionen var den unga Eudora Welty engagerad i 
federalt finansierat socialarbete, där hon med kameran 
dokumenterade levnadsvillkoren bland de fattiga i 
sydstaterna. Eudora Welty utvecklades genom denna 
verksamhet till en skicklig och lidelsefullt intresserad 
fotograf. Hon tänkte sig rentav att debutboken skulle 
innehålla både egna bilder och beledsagande texter, 
men uppslaget avvisades av de förläggare hon vände 
sig till.

Binding betonar starkt sambandet mellan fotografe
ring och novellskrivande, och synsättet visar sig onek
ligen fruktbart då det appliceras på de skönlitterära
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texterna. Det gäller ju för båda uttrycksformerna att 
kunna vänta ut och fånga det skickelsedigra och bety- 
delseladdade ögonblicket, att i en stillastående scen 
sammantränga ett långt tidsskede eller till och med ett 
helt liv. Personerna i Eudora Weltys verk är ofta isole
rade i sig själva och oförmögna till dialog, och påmin
ner därmed om kamerabildemas tysta gestalter. Gemen
sam för hennes noveller och fotografier är också den 
viktiga roll som seendet spelar, »the relationship be
tween observer and observed is a dominant preoccupa
tion» (s.62). Inte sällan förefaller novellernas huvud
personer att vända sig mot någon som håller i en kame
ra, de framhäver sig själva och insisterar att få behålla 
sin plats i bildens centrum.

Paul Bindings bok är inte bara ett litteraturvetenskap
ligt arbete om en författarinna och hennes produktion, 
den är därtill reseskildring som redovisar en engels
mans intryck från den amerikanska södem och framför 
allt Eudora Weltys hemstad Jackson, Mississippi. Bin
ding är en kunnig och väl påläst iakttagare, men också 
engagerad humanist och demokrat som inte kan hålla 
tillbaka sin indignation inför den rasism och de reaktio
nära attityder han ofta möter. Vi får följa bokens till
komst medan vi läser, och ett dubbelporträtt växer fram 
av både Eudora Welty och hennes uttolkare Paul Bin
ding. Den sistnämnde förändras under arbetets gång i 
en process som tog sin början då han första gången 
träffade och intervjuade den amerikanska författarin
nan: »I knew then, as I believe now, that Eudora Welty 
was to play a part in my life long after this visit to 
Jackson, and so it has turned out.» (s. 39)

Paul Bindings beundran är gränslös, och påfallande 
ofta jämförs och jämställs Eudora Welty med Sha
kespeare. Uttryck som »a truly Shakespearian quality» 
talar sitt tydliga språk. Kritiska synpunkter undviks 
oftast, och i den mån de framförs är det främst i sam
band med texter som författarinnan själv uttalat missnö
je med. Inslag av lovtal och lovprisning finns således, 
men det vore orättvist och vilseledande att karakterise
ra boken som ett stycke panegyrik. Binding är en kva
lificerad och erfaren litteraturvetare med universitets
utbildning från Oxford. Efter att som engelsk lektor 
varit verksam i olika länder, även Sverige, lever han nu 
som fri intellektuell och litteratör. I England är han 
välkänd som litteraturkritiker och samhällsdebattör i 
New Statesman, och han har även framträtt som roman
författare. St Martin's Ride (1990) är titeln på en både 
kritikerrosad och prisbelönt barndomsskildring med 
självbiografiska inslag.

I slutet av sin bok om Eudora Welty skriver Binding: »I 
have been enriched, assisted, supported by this woman 
writer from Jackson more than by any author alive» 
(s.280). En sådan beundrande attityd gentemot forsk
ningsobjektet behöver inte vara diskvalificerande, i 
synnerhet om engagemanget som i detta fall låter sig 
förenas med analytisk skärpa och observans. Den este
tiska komplexiteten i Eudora Weltys verk görs all 
rättvisa, och den som inte visste det sedan tidigare 
övertygas säkert om vilket märkligt och väsentligt 
författarskap detta är. Eudora Weltys noveller måste i 
varje fall enligt min uppfattning räknas till det bästa

som någonsin skapats inom genren; däremot förhåller 
jag mig för egen del mindre entusiastisk inför hennes 
romaner. En sådan värdering formuleras aldrig explicit 
av Binding, men möjligen indirekt eftersom novellisti
ken i hans bok ägnas helt dominerande utrymme.

Eudora Weltys rika och komplicerade produktion 
lämpar sig inte för litteraturhistorisk kategorisering 
eller begrepp sexercis. Hon är romantisk visionär och 
mystiker, experimentell modernist och realis- 
tisk/naturalistisk skildrare av sydstaternas andliga och 
materiella nöd. Allt detta uppmärksammas av Binding. 
Genom hans bok varieras särskilt förhållandet mellan 
dikt och ideologi hos författarinnan. Vänstermannen 
Binding noterar nästan triumferande att Eudora Welty 
»has welcomed the Bill Clinton administration, particu- 
larly its health and social programme» (s.278). Det 
framhålles ofta och gärna att hon, till skillnad från så 
många i sin omgivning, intar utpräglat liberala stånd
punkter i rasfrågan. Men allt detta blir aldrig till huvud
sak, och det är konstnärskapet och dess uttrycksmedel 
som genomgående står i framställningens centrum.

För Binding är det angeläget betona, att Eudora Welty 
gestaltar situationer men aldrig predikar moral. Hon 
beskriver sig i essäistik och intervjuer som diktare utan 
propagandistiska ambitioner. Så framstår hon också hos 
Binding, som hyser alltför stor respekt för denna förfat
tarinna för att vilja reducera henne till språkrör för 
aldrig så tilltalande åsikter och idéer. Hans bok handlar 
om en konstnär och hennes verk; om berättartekniska 
experiment, om nyskapande bruk av folkligt språk och 
folklore, om subtil metaforik och symbolik. Någon 
gång kan jag väl tycka att Binding ger sig in på över
tolkningarnas gungfly, men helhetsintrycket förblir 
avgjort att han som texttolkare är uppslagsrik och ve
derhäftig men inte spekulativt nyckfull.

Att etablera ett väl fungerande samarbete mellan en 
levande diktare och den uttolkande forskaren kan vara 
ett vanskligt företag. Paul Binding har lyckats utomor
dentligt, inte minst därför att han aldrig haft för avsikt 
att skriva en litterär biografi i traditionell mening. 
Underrubrikens ord »Portrait of a Writer» åsyftar pri
märt inte privatpersonen Eudora Welty utan författarin
nan med samma namn. Enligt Paul Bindings egen 
programförklaring har intentionen varit att teckna en 
skapande andes porträtt, »a portrait of a Creative spirit» 
(s. 40).

Conny Svensson

Svante Nordin, Fredrik Böök. En levnadsteckning, 476 
s., Natur och Kultur 1994

»Jag såg honom -  utan att han såg mig -  på en gata i 
Lund någon gång i 1950-talets början stödd på en käpp 
och vid sin hustrus arm, ännu reslig, men böjd, vithårig, 
tyst, trött. Jag tänkte ett ögonblick tillbaka på 1910- 
talets Fredrik Böök, den som jag först hade sett, sju
dande av liv, hälsa, rörlighet, talförhet, kvickhet, upp
slagsrikedom och humör. (...) Jag tänkte att här gick en 
man som hade förlorat två världskrig.» Denna ut
trycksfulla reflektion är Olle Holmbergs i ett minnestal




