Tore Nordenstarn:

av dem som anser att/,T, bans fortjaqkr". &eeney, ytt- Det ger Myra Buttlr: dlfalle att
i satfr,
, Eliots berommelse svarar rade sig 'sjalv dB. och dH i orda- Bnyo visa sin slzi&li&t
mot* halten av hans dikter, lag som iir mmtra parodier pB. och pcrrodi.. Sarskilt n j u h r a ilr
Eliot, gch m 4 slutet "kolar" han. komrnentarerna fr& de dBda
och kritik a r historiedoDet flitiga bodbitridet har ef- a n d m som sviivar i
c'enten i cambridge Victor Pur- ter debuten hunnit med aft ve- Shelley, Byron, Nelson, Wellingcell. For nHgra k sedan avrat- derliigga historiefilosofen Toyn- ton, osv.' Det 8r utsikta paratade ha*1 tankaren, diktaren och bee (Toynbee in Elyslum), och dier pH goda ach dHli,ga forfatsociologen "Sweeney" alias T. S. ayligen utkom hesnes tredje tare frAn Shakespeare till Hilaire
bok: The Bitches' Brew or The Belloc.
l
Eliot i den festliga satiren
not
Rusrell
*eeniaden.
Den utkom under (12s. 6.). Huvudperson,en Br h i r
sagan iir gott. Komlutet
pseudonymen Myra Buttle (mm Bertrand Russell, en idealiserad
plotten misslyckas genam att
kan utlasas sorn "My Rebuttal" hjlltegestalt som ;epresentera sjalve Jupiter ingriper, m e l :
dvs "rnin vederlaggning") ich a l l t det som Myra Buttle anser Aterbardas till bin lilla by i I d mottogs med fortjusning av eng- vara gott och ' dterstravansvtirl les, och ~ n ~ l a n firblir
d'
"the
elska och amerikanska kritiker, och som Sweeney saknade oak brightest sppt in this hard
Myra Buttle beskrev sig sjalv i bekampade: god smak, vetgirig- synthetic world". Vid den skanfirordet som en helt vanlig flic- het, sunt fornuft, sjalvstandig dalosa rattegingen i New- York
ka som tyckte om att lasa poesi het, individualism, libdralism, -1940 gidk det som b e h n t betydn a hon
~ inte arbetade 1 sin mor- Sjalva historien ar ganska lik ligt, samre f i r Bertrand RusselI.
n p r s aEar. Eftersom hon var en Sweeniaden. Nationalkongressm Innan han ,ens hunnif tilltrada
sghd och frisk varelse med god for bevarandet , av status qua sin kya professur i filos~fiblw
aptit hade hon foga siane fi5r den samlas till Hrsmote i kryptan m- han avsatt pH grund av dc\"omhkfterrorism och pessimism som St. ~aul's-cathedralf6r. att dis- raliska och 'liderliga doktriner"
h& fann i mycken modern dikt. kutera hotet &An Bertrand Rus- &m, han fiirkunnade i sina b6cS%fick hon en natt en egendom- sell. Russell beskrivs som den ker, ooh domaren McGeehan
ligidrom, sorn hon sedan skrev stijrste bekamparen i modern tid saqe i sin sammanfattning att
&d: En f6rsamling som foregav av auktoritetstro .i motsats till utnamningen av Bertradd,Russig best5 av kardindler med pH- sjalvstkindigt tiinkande.
Han sell' till professor hade varit "till
vrtn i spetsen diskuterade om har rwolutionerat filosofin,,och direkt skada f i r folkets allmiin$peeney s k d e anses vara viir- man kan inte. anntit an frukta att na hi%a, siikerhet ouh moral".
att bli helgonfiirklarad. hans liberala tiinkaatt skall Myra Buttles shta bok ib inte
?rib den skickliga argumente- sprida' sig till arkitektur, konst lika genomarbetad ach enhetlig
h e n for forslaget lyckades ooh litteratur. Nationalkongres- mm Sweeniaden, men den .iir
'
@11ertid
djgvulens advokat sen beslutar darfor att agna n&- rolig, intelligent och eEak och bar
6ye9tyga herrarna om a t f Swee- ra sarnmant>adiden At dessa am- kunna f6rniija alla som'iir inv y ";ir en mindre poet vars nen, innan man s k i i d r "11 at- tresserad--glosaxipka seder
&be
drivits u ~ oEnd &er garder mnt a m farliee
sofen. och fiirhl
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