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Var hemlig och gläds Carl-Johan Malmberg Hent PDF Forlaget skriver: Irländaren William Butler Yeats
(1865-1939) är en av förra seklets mest betydande poeter. Han mottog Nobelpriset i litteratur 1923, men det
är egentligen inte förrän på senare år som ett större urval av hans poesi tolkats till svenska. Här presenteras
han för första gången i helfigur i en mycket egensinnig och djupt personlig bok om hans originalitet, hans liv

och hans dikt. Carl-Johan Malmberg har läst och satt värde på Yeats verk under hela sitt vuxna liv. På
liknande sätt som i Stjärnan i foten, Malmbergs stora bok om William Blake, skildras här de många olika
perioderna och facetterna av författarens liv: symbolisten, dekadenten, nationalisten, modernisten, den
ockulta systemskaparen, självbekännaren, provokatören, den politiskt inkorrekte - liksom den Yeats som

förhåller sig till en egen kanon av historiens och sagans betydelsefulla gestalter, texter och bilder. Ett särskilt
kapitel ägnas åt Stockholmsbesöket 1923, året han fick Nobelpriset och en brytpunkt både i livet och

författarskapet. Som en röd tråd hos Yeats finns hans livslånga kärlek till den nationalistiska frihetskämpen
Maud Gonne. Det är också en röd tråd i den här boken. Yeats inspirerades av storheter som Blake, Oscar

Wilde och Ezra Pound, samtidigt som han hade ett antagonistiskt förhållande till dessa. Boken består av en
serie ingående läsningar av viktiga nyckeltexter i Yeats poesi, dramatik och prosa. Utifrån dem skildrar

Malmberg hans liv och tid, vilket gör framställningen till en utmärkt introduktion såväl till honom som till
hans engelska och irländska kontexter, parallellt med att den utgör en fördjupad diskussion av de enskilda

verken. Boken är rikt illustrerad i färg.
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