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184 Övriga recensioner

ingående närstudium, och hon låter på många sätt ana att 
hon skulle kunna berika forskningen med en undersökning 
av långt högre specifik vikt.

Staffan Bergsten

Expressionismus. Manifeste und Dokumente zur deut
schen Literatur 1910-1920. Hrsg, von Thomas Anz und 
Michael Stark. Metzler. Stuttgart 1982.

J. B. Metzler sehe Verlagsbuchhandlung har 1982 begått 
sitt 300-årsjubileum. För tysk litteraturforskning och ger- 
manistiken överhuvud har förlaget i modern tid kommit 
att göra en betydelsefull insats. I dess litteraturhistoriska 
dokumentserie Manifeste und Dokumente zur deutschen 
Literatur förelåg förut Realismus und Gründerzeit, Natu
ralismus och Jahrhundertwende; till dessa tre volymer 
ansluter sig under jubileumsåret det av Thomas Anz och 
Michael Stark utgivna mäktiga bandet Expressionismus. 
Utgivarna avtackar i förordet förlagets lektör: »Nicht zu
letzt seiner produktiven Ungeduld verdanken wir es, dass 
wir die Arbeit nun endlich abgeschlossen haben.» Boken 
omfattar 742 sidor; i sista minuten, berättar utgivarna, 
slopades av utrymmesskäl några längre viktiga dokument, 
»wie z.B.  Otto Flakes Von der jüngsten Literatur, Kurt 
Hillers Philosophie des Ziels, Kurt Pinthus’ Rede für die 
Zukunft [ . . . ]  Der Verzicht wurde uns dadurch erleichtert, 
dass diese Dokumente bereits andernorts nachgedruckt 
worden sind.»

I Samlaren 1967 presenterade Bengt Larsson i en recen
sion en rad arbeten från de senaste åren till belysning av 
den tyska expressionismen. Det rörde sig dels om ett 
flertal böcker av Paul Raabe och dels om Paul Pörtners 
1960-61 utgivna viktiga dokumentsamling, Literatur-Re
volution 1910-1925. Dokumente, Manifeste, Programme. 
Raabe och Pörtner fattade båda som Bengt Larsson fram
håller beteckningen expressionism i relativt vid mening. 
»Såväl aktivistiska som dadaistiska publikationer finns 
således med. Raabe sätter dock den senare gränsen 1921, 
inte 1925 som Pörtner.» Pörtner hade avsett att foga en 
tredje del till de två föreliggande delarna av Literatur- 
Revolution och med undertiteln Manifeste, Pamphlete, 
Utopien; likaså planerade Kurt Pinthus, utgivaren av den 
berömda antologin Menschheitsdämmerung, i böljan av 
60-talet en samling Dokumente des Expressionismus: 
Manifeste, Programme, Erkenntnisse (se förordet till Anz’ 
och Starks manifestsamling, s. xx). Gunnar Qvarnström 
har i Moderna manifest 1-3 (Almqvist & Wiksell, 1973) 
som underlag kunnat utnyttja utländska editioner; han 
återger futuristiska, dadaistiska och surrealistiska mani
fest men däremot inte några expressionistiska -  »efter 
mycket om och men har de alla fått stanna utanför dessa 
pärmar», konstaterar Qvarnström. »Där väntar alltså 
ännu en introduktionsuppgift på sin man.» Trots allehan
da fortsatta initiativ i BRD och på andra håll till dokumen
tation av expressionismen -  se Richard Brinckmanns av 
mig i Samlaren 1980 (s. 88ff.) anmälda stora forsknings
översikt Expressionismus. Internationale Forschung zu 
einem internationalen Phänomen -  måste den nu publi
cerade dokumentsamlingen Expressionismus. Manifeste 
und Dokumente zur deutschen Literatur 1910-1920 sägas 
ha en viktig funktion att fylla. Jag tror följaktligen att den

får en positiv återverkan på den internationella expres
sionismforskningen.

Expressionism kan inte gärna göra tjänst som ett epok
begrepp i tysk litteraturhistoria, betonar utgivarna; »Das 
Schlagwort und der Epochenbegriff ’Expressionismus’ 
gelten auch nach jahrzehntelanger extensiver Forschung 
als provisorisch.» För decennierna 1890-1910, Jahrhun
dertwende, redovisade Erich Ruprecht och Dieter Bänsch 
i det föregående bandet en mångfald litterära riktningar. 
Nu framhåller Thomas Anz och Michael Stark att vad det 
i den nya volymen rör sig om enbart är att dokumentera 
»eine literarische Rand- und Gegenkultur mit ihren ei
genen Zeitschriften, Verlagen, Kreisen, Clubs, Kabaretts 
und Cafés». »Was ausserhalb von ihr stand, ist jedoch 
indirekt soweit mitdokumentiert, als sich der Expressio
nismus kritisch-polemisch davon abgrenzte, und darüber 
hinaus durch einige Texte solcher Autoren, die als ’Aus- 
senstehende’ zum Expressionismus Stellung nahmen.» 
Ismerna tas i volymen alla över en kam (futurism, da
daism, aktivism osv. likaväl som expressionism) och den 
till synes gammalmodiga begränsningen till »det expres
sionistiska årtiondet» har som framgår av bokens underti
tel befunnits funktionell.

1920 öppnades i Darmstadt den första tyska expressio
nism-utställningen, varvid Kasimir Edschmid som i ett 
bekant föredrag 1917 -  tryckt i Die Neue Rundschau 1918 
-  gett en progammatisk karakteristik av Expressionismus 
in der Dichtung, direkt betecknade expressionismen som 
ett avslutat kapitel:

Was vor zehn Jahren anfing, den Bürger heftig zu verwir
ren, hat in der weniger gottgesegneten Gegenwart des 
Jahres Neunzehnhundertzwanzig nicht einmal das Rüh
rende mehr der Sensation. Es haben sich in der Zwischen
zeit seit dem Untergang des Rekordschiffes Titanic’, dem 
U-Boot-Krieg und den Bürgerschlachten zu viele Sensa
tionen in der Peripherie des deutschen hemimatlichen Bo
dens ereignet. Was damals als Gebärde kühn schien, ist 
heute Gewohnheit.

Samma år, 1920, var det som Kurt Pinthus utgav Mensch
heitsdämmerung; i förordet 1922 till en ny upplaga av 
denna så uppmärksammade Symphonie jüngster Dichtung 
(så lyder undertiteln) konstaterade han: »Manchem Leser 
wird dies Buch, dessen Dichtung als Fanfare und Fanal 
gewollt war und für kurze Zeit auch so wirken konnte, 
bereits als ein Herbarium erscheinen.»

Thomas Anz och Michael Stark har delat in sitt material 
under fyra övergripande aspekter, och »Expressionis
mus» im zeitgenössischen Urteil utgör den första av des
sa. Avsnittet böljar med Fr. M. Huebners välorienterade 
överblick över »expressionismen i Tyskland» i Europas 
neue Kunst och Dichtung (1920); så följer några tidiga 
proklamationer om »den yngsta konsten». Allra först fäs
tes beteckningen expressionism vid det franska måleriet. 
Om litterära expressionister talas sannolikt första gången 
explicit 1911, då Kurt Hiller fastslog: »Wir sind Expres
sionisten», i en programförklaring för »Die Jüngst-Ber- 
liner»: »Sie wünschen etwas zu hören über jene Clique 
von Dichtern, Glossatoren und sonstwie Logophilischen, 
die sich, in Berlin, gegenwärtig für die neue Generation 
hält.» I mars 1909 hade under Hillers presidium grundats 
»Der neue Club» med en avläggare på våren 1910 i »Der 
Neopathetische Cabaret», »die für den Expressionismus
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in der Literatur ähnlich wichtig waren wie die Künstler
vereinigungen ’Brücke’ und ’Der blaue Reiter’ für den 
Expressionismus». Utgivarna av Expressionismus-bandet 
åberopar härvidlag Th. B. Schumanns uppsats Geschichte 
des neuen Clubs in Berlin als wichtigster Anreger des 
literarischen Expressionismus (1974) och däijämte en 
mäktig dokumentation av Richard W. Sheppard: Die 
Schriften des Neuen Club 1908-1914. (2 Bde. Hildenheim 
1980, 1981). I Der Sturm (1, 1910/11, nr 4, 29 dec. 1910) 
avtrycktes Hillers tal vid »öppnandet av den neopatetiska 
kabarén». Att Nietzsches ande svävade över vattnet är 
uppenbart: »Pathos: nichts als gemessener Gebärdengang 
leidender Prophetensöhne, sondern als universale Heiter
keit, als panisches Lachen.» En skottavla för »neopateti- 
kerna» utgjorde Stefan George.

Der Sturm och Die Aktion framstår för eftervärlden som 
den litterära expressionismens ledande organ, men över 
hundra tidskrifter kan betraktas som mer eller mindre 
knutna därtill. Paul Raabe har i arton band (1972) gett ett 
Index Expressionismus. Bibliographie der Beiträge in den 
Zeitschriften und Jahrbüchern des literarischen Expres
sionismus 1910-1923, en förteckning som Anz och Stark i 
första hand har profiterat av. »Die eigenständige Durch
sicht der damaligen Zeitschriften, Anthologien, Alma- 
nache und Schriftenreihen hat der ’Index’ uns freilich nicht 
ersparen können, zumal er die vielen und wichtigen Bei
träge zum Expressionismus in ’nichtexpressionistischen’ 
Zeitschriften nicht verzeichnet hat. Auch die Auswertung 
der Tageszeitungen, die von uns nur fallweise vorgenom
men wieder konnte, bleibt ein Desiderat.» Från den 
blomstrande tidskriftsfloran härrör således framför allt de 
av Anz och Stark återgivna dokumenten och vad de gäller 
är ju genomgående »die Theorie und Programmatik dieser 
Bewegung», som det heter i förordet; »Die junge und 
fortschrittliche Literatengeneration bediente sich dieses 
Texttyps dermassen exzessiv, das Franz Pfemfert schon 
bald ironisch vom ’Manifestantismus’ sprach {Die Aktion 
3, 1913).» Koncentrationen på den programmatiska verk
samheten har givetvis medfört att volymen inte kan för
medla en mer heltäckande bild av expressionismen. Men 
dess poetiska praxis har nu så länge stått i förgrunden 
inom expressionismforskningen att det kunde vara på ti
den att pendeln svängde åt andra hållet! Så menar tydligen 
de båda utgivarna av Expressionismus-bandet, som alltså 
har förenat dokumentation med interpretation så tillvida 
som texterna överlag har grupperats till belysning av vissa 
sammanhang. Avsnitt II är ägnat Kulturkritik under Geist 
der Utopie, III Aspekte des literarischen Lebens och IV 
Ästhetische und literarische Positionen. Med del II men 
särskilt med del III vill utgivarna markera en ny intresse
inriktning visavi tidigare dokumentsamlingar: »Mit bis
lang selten beachteten Texten sind hier kommunikations
und sozialgeschichtlich relevante Bereiche dokumentiert, 
so z. B. die zeitgenössischen Auseinandersetzungen mit 
der Rolle des Schriftstellers, der Autor-Leser-Beziehung, 
den publizistischen Möglichkeiten der Literatur und dem 
literarischen Markt, mit dem Kino und der Presse, der 
Literaturkritik und der Zensur.» Socialhistorisk belysning 
av detta slag av expressionismen har tidigare i stort sett 
försummats inom germanistiken.

Men volymens interpretation består naturligt nog inte 
enbart i den systematiska grupperingen utan däijämte i 
»interpretierende Vorbemerkungen» till de fyra delarna,

liksom i kommentarer till deras olika underavdelningar. 
»Sie versuchen die gewählten Rubriken plausibel zu ma
chen, das einzelne Dokument in übergeordnete Zusam
menhänge zu rücken und in diese kurz einzuführen.» 
Utgivarna har också i många fall vinnlagt sig om att ge 
närmare besked om den kontext som det återgivna mani
festet från böljan tillhörde. »Nicht selten auch haben wir 
die raumsparende Schriftgrösse der Kommentare dazu 
genutzt, zusätzliche Texte als Subdokumente abzu
drucken.» Den principen att endast avtrycka vaije doku
ment oavkortat har inte kunnat upprätthållas. Alla teman 
som ter sig väsentliga inom expressionismen har det heller 
inte varit möjligt att enbart på grundval av manifesten 
inordna under bestämda rubriker -  det gäller t. ex. besvär
jelsen av »Untergang» och »Weitende». Diktare som 
Trakl, Benn, Heym eller Kafka figurerar föga eller alls 
inte i volymen, medan hyperaktiva programmatiker som 
Kurt Hiller, Kurt Pinthus eller Ludwig Rubiner kan synas 
starkt överrepresenterade. Men det ligger ju så att säga i 
sakens natur. Som tidsspegel är dokumentsamlingen 
utomordentligt fängslande och den heltäckande upplägg
ningen i fråga om ismerna -  ännu mer konsekvent genom
förd än i Paul Pörtners Literatur-Revolution -  visar sig 
vara ett lycklig grepp.

Ulf Wittrock

Sven H. Rossel: A History o f Scandinavian Literature, 
1870-1980. Translated by Anne C. Ulmer. University of 
Minnesota Press. Minneapolis 1982.

Det är en mäktig femhundrasidig volym, denna litteratur
historiska översikt, som utgår från det moderna genom
brottet och följer litteraturutvecklingen i Norden ända 
fram till våra dagar. Författaren, Sven H. Rossel, är pro
fessor i skandinavisk litteratur vid universitetet i Wash
ington; tidigare har han undervisat i danska språket och 
litteraturen vid universiteten i Hamburg, Kiel och Köpen
hamn.

»When one decides to write a history of Danish, Nor
wegian, Swedish, Finnish, and Icelandic literature for 
English-speaking readers, the first question to arise is on 
what basis should one select the literature to be dis
cussed.» Den första samlade framställningen, i vaije fall 
av det mer omfångsrika slaget, av alla de nordiska littera
turernas historia var det av Mogens Brpndsted redigerade 
översikts verket Nordens litteratur, I—II (1972). Brpndsted 
framhöll i förordet att »afsnittene om hvert enkelt lands 
litteratur ikke i f0rste raekke er skrevet for dette lands 
egne laesere, men for litteraturinteresserede fra de fivrige 
nordiske lande». Som verkets egentliga nyinsats beteck
nade Brpndsted kapitelinledningamas periodöversikter: 
»her fors0ges for f0rste gang en samlet jaevnfpring mellem 
Skandinaviens vigtigere forfatterskaber og litteratur- 
str0mninger op til nyeste tid.» Rossel i sin tur vänder sig 
alltså i stället till »English-speaking readers» -  »not only 
to scholars and students of Nordic and comparative litera
ture, but also to those who would like to learn about the 
literal and cultural life of the five Nordic countries.» För 
drygt femtio år sedan förelåg en översikt i mindre skala 
som kan sägas föregripa Rossels arbete. Det var H. G. 
Tops0e-Jensens med stöd från The American-Scandina-
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