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rande kvinna, men hon var allt annat än en vulgär 
kokott-typ, vare sig i fråga om yttre eller inre 
egenskaper; jag skulle tvärtom tro att hon kunde 
kallas en själfull, men vilsen romantisk natur.»

Man kan bara beklaga att den dokumentation 
som författarinnan så mödosamt har samlat och 
som hon så rikligt citerar ur inte har redovisats 
exakt: läsaren har bara en sex sidor lång förteck
ning över »viktigare källor» att gå till. Av denna 
framgår att hon för litteraturen på norska och 
svenska har varit beroende av redan existerande 
eller ad hoc gjorda översättningar. Boken har vi
dare ett kronologiskt »Kalendarium över Dagnys 
liv» och ett personregister. Den är försedd med 73 
illustrationer (med angivande av källor), flera av 
dem förut ej publicerade. Bland dessa finns ett 
facsimile av ett förut okänt brev på norska från 
Dagny till mannen, skrivet någon gång under vå
ren 19 0 1.

Den polska och nordiska litteraturen om Przy- 
byszewski och hans hustru aktualiserar ett språk
ligt kommunikationsproblem. Kunde man inte 
tänka sig att norrmännen lät översätta denna bio
grafi över sin landsmaninna och att svenskarna såg 
till att David Norrmans i Vendelfelts avhandling 
nämnda otryckta översättning av Przybyszewskis 
Mina samtida äntligen blev utgiven?

Lennart Kjellberg

Expressionism as an International L iterary Pheno
menon. 2 1  Essays a n d  a B ibliography. Edited by 
Ulrich Weisstein. Akadémiai Kiadö, Budapest. 
Librairie Marcel Didier, Paris. [Printed in Hun
gary 1973·]

Helmut Thomke: Hym nische D ich tun g im Expres
sionismus. Francke Verlag. Bern und München 
1972.
Silvio Vietta/Hans-Georg Kemper: Expressionis
mus. Wilhelm Fink Verlag. München 1975.

I Samlaren 1972 anmälde Inge Jonsson en bok 
som utgjorde en kongressrapport från den femte 
internationella komparatistkongressen i Belgrad 
1967. Vid denna kongress fattades beslut om att 
man skulle utge A Comparative History of Litera
tures in European Languages. Den första volymen 
har utkommit och behandlar expressionismen; 
ytterligare fyra band är under arbete. Det är tyd
ligen fråga om inbördes mycket fristående verk 
och också de enskilda delarna tycks av det nu 
föreliggande expressionismbandet att döma mer 
bli publikationer av separata uppsatser än resultat 
av en väl samordnad projektforskning. Själv 
recenserade jag i Samlaren 1972 det mäktiga 800-· 
sidiga samlingsverket Expressionismus als Litera-

tur med Wolfgang Rothe som utgivare; uppåt ett 
femtital litteraturforskare medverkade här med 
originalbidrag. Om den nya volymen, Expressio
nism as an International Literary Phenomenon, 
förklarar Ulrich Weisstein i sitt förord: »It consti
tutes a sort of companion piece to Wolfgang 
Rothe’s massive compilation [...] . Accordingly, it 
seeks to avoid any duplication of materials already 
presented in that volume [ . . .]». Såväl Weissteins 
uppgifter i förordet om symposier på olika håll 
över expressionismen som den av honom själv ut
arbetade, mycket omfattande bibliografin för
medlar ett starkt intryck av hur livligt intresset har 
blivit för denna rörelse i många länder. Symposier 
över expressionismen hölls sålunda i Florens 1964 
och i Zagreb 1969; Weisstein pekar på förekom
sten just i Italien och Jugoslavien av »a vast 
amount of secondary literature on the movement, 
which, in both quantity and quality, is matched 
only by German scholarship in this area of specia
lization». En avdelning av bibliografin upptar se
kundärlitteratur publicerad utanför Tyskland; de 
uppgifter som här ges om den forskning som gäl
ler den skandinaviska expressionismen lämnar ty
värr åtskilligt övrigt att önska. (Som en kuriositet 
vill jag nämna åberopandet av en forskare E. K. 
Sverker som i Litteraturen 19 18  skrev om Pär La
gerkvist!) I tunnaste laget är sannerligen också den 
presentation av expressionismen i Skandinavien, 
som Richard Vowles svarar för i en av de 2 1 upp
satser som ingår i boken. Att intentionerna med 
verket bara till en del förverkligats, erkänner 
Weisstein själv: »The issues broached and views 
presented by the contributors are at times some
what lopsided or idiosyncratic. In some cases, I 
would even regard them as untenable. [ ...]  Yet, 
insofar as we are still in a very early phase of the 
study of E. as an international movement and any 
attempt at making a synthesis would be prema
ture, all papers have been printed as submitted, in 
the hope that, at some future time, a more fully 
integrated picture can be presented.»

Tre uppsatser behandlar utländskt inflytande på 
expressionistisk dramatik, lyrik och prosa i Tysk
land och tre uppsatser utslag av expressionism i 
litteraturen i England och USA. Andra represen
terade länder är Belgien och Holland, Ungern, 
Polen och Rumänien samt Ryssland. Att de latin
ska länderna alls inte har behandlats beror enligt 
förordet på det enkla faktum att utlovat manus 
uteblivit. För en värdefull uppsats över rysk ex
pressionism svarar Vladimir Markow (ett omtryck 
visserligen från California Studies, VI (1971)) — 
han urskiljer en expressionistisk gruppering i 
Moskva i början av 1 920-talet med Ippolit Sokolov 
som centralfigur. Eugene Bristow (Madison, Wis
consin) uppehåller sig vid Meyerhold och ex
pressionistisk scenteknik inom rysk teater. Paul



Hadermann (Brüssel) behandlar det expressionis
tiska måleriet i Tyskland med sidoblickar på litte
raturen, och ett par andra uppsatser gäller musik 
och film.

Ulrich Weisstein, tyskfödd, är professor vid 
Indiana-universitetet i Bloomington; hans Einfüh
rung in die Vergleichende Literaturwissenschaft 
har jag dröjt vid i min Samlarenuppsats 1 9 7 4 · 
Weisstein trycker nu om en tidigare publicerad 
uppsats om vorticismen (Expressionism English 
style), ställer frågan: »expressionism: style or 
W eltanschauung» (också en förut tryckt uppsats) 
samt ger några sidors Introduction till det nya 
samlingsverket. »Should European E.», heter det 
här, »be regarded as a movement in its own 
right [...] , is it a trend dominating, or at least 
characteristic of, a certain period, or must it be 
viewed as a universal current or tendency surfac- 
ing periodically throughout history?» Det sista 
alternativet, som kan sägas vara företrätt av Wil
helm Worringer, avvisar Weisstein. De målsätt
ningar han själv har haft för projektet synes mig 
bara till en ringa del realiserade. Det har blivit en 
typografiskt vacker volym utan alltför många 
tryckfel, en referensbok kanske fr. a. genom sin 
bibliografi, men innehållet är brokigt och infriar 
inte de förväntningar som boken inger när man 
först får den i sin hand.

Ett inslag i den tyska expressionismen var ju de 
»messianska», hymniska tonfalien. Lukåcs be
dömde expressionismen som förment »radikal 
neue Kunst» strängt och avfärdande; han tyckte 
sig inte få något svar på denna fråga: »welchen 
neuen menschlichen und gesellschaftlichen Gehalt 
hat sie offenbart?» (Citerat från Lukåcs: Kurze 
Skizze einer Geschichte der neueren deutschen 
Literatur.) Om hur östtysk litteraturvetenskap nu 
ställer sig till expressionismen blir man väl under
rättad i Geschichte der deutschen Literatur (IX. 
Vom Ausgang des 19. Jahrhunderts bis 19 17); ur 
andra aspekter behandlar jag detta 1974 utgivna 
verk ovan i min Samlarenuppsats: Från Bieder
meier och Vormärz till imperialism och symbo
lism. Ett par författare som i denna volym har sam
manställts under rubriken »Weltfreundschaft» är 
Franz Werfel och Ernst Stadier. Den vaghet som 
kännetecknar deras patetiska lyrik framhålls 
starkt: »Die mystische Weltliebe blickt auch über 
die Not hinweg.» De båda poeterna — Stadler av
liden 19 14 , Werfel 1945 — har inte i någon högre 
grad uppmärksammats av forskningen (märk dock 
Lore B. Foltins Franz Werfel-häfte i Sammlung 
Metzler, Realien zur Literatur (1972)), men nu har 
de två kommit att ägnas en studie av en schweizisk 
germanist i Basel, Hellmut Thomke, Hymnische 
D ichtung im Expressionismus. W. H. Sokel räknar i 
sin bok The Writer in Extremis med en naiv eller 
retorisk expressionism och för till denna bl. a. just
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Franz Werfel och den »halvmoderne» Ernst Stad
ier, varvid deras Whitmanberoende framhålls 
starkt. Thomke går i sin inledande översikt över 
förutsättningarna för en hymnisk diktning i början 
av 1900-talet dessutom tillbaka till Nietzsche, 
Hölderlin och Klopstock. Kretsen kring Arno 
Holz och främst här Johannes Schlaf förmedlade 
entusiasmen för Nietzsche men också för belgaren 
Verhaeren, vilka båda på ett väsentligt sätt influe
rade tysk Frühexpressionism us. Ett namn som 
Thomke ytterligare för på tal är Detlev von Lilien- 
cron, av Klaus Günther Just betecknad som — vid 
Nietzsches sida — banbrytare för den moderna 
tyska lyriken (Just: Von der Gründerzeit bis zur 
Gegenwart (1973), s. 91 ff.). »Stadler stellte 
Liliencron in die Nähe der Naturalisten, wies aber 
im Vergleich mit dem Theoretiker Holz auf die 
ungebrochene, reiche dichterische Phantasie hin 
und rühmte seine starke, männliche Vitalität.» 
Thomke hävdar överhuvud att krigsmotiven inom 
förexpressionismen skall betraktas som uttryck för 
vitalism — »und nicht etwa Zeichen patriotischer 
Kampfbereitschaft oder imperialistischer Macht
gelüste». Men motivvalets popularitet bland de 
unga poeterna vittnar onekligen om de patriotiska 
stämningarnas dominans. (En specialundersökning 
av U. Wandrey behandlar just Das Motiv des 
Krieges in der expressionistischen Lyrik (Ham
burg 1972).) Ulrich Weisstein har polemiserat 
mot Sokels »thematic treatment» i The Writer in 
Extremis; »what mattered to the Expressionists 
was not the w h at — or, for that matter, the w hy  — 
but only the how  of a given phenomenon. They 
simply did not care whether the A ufbruch  they 
sought to portray occurred in the life o f a son, 
a bank teller, or an artist.» Thomke menar alltså 
liksom Weisstein att själva livskänslan var det av
görande, »das Lebensgefühl der Weltfreude», 
men han är vida mer tillfreds med Stadier än med 
Franz Werfel och anklagar den senare för att ha 
försummat sin egentliga uppgift som diktare, den 
konstnärliga. »Nur wenige der frühen Werke 
Werfels halten hohen Ansprüchen stand.» Stadler 
var i långt högre grad uppmärksam på sin lyriska 
formgivning. Han rörde sig först »im Banne des 
Symbolismus und der Jugendstil»; hans mogna 
diktning inleddes 19 10  för att samlas 19 13  i boken 
Der Aufbruch, sedan åtskilliga av dikterna tidigare 
hade publicerats i tidskriften Die Aktion. Stadier 
vars »stilgeschichtlicher Ort» också Jost Hermand 
försökt bestämma (i en uppsats som ingår i dennes 
bok Der Schein des schönen Lebens. Studien zur 
Jahrhundertwende), brukar ofta sammanföras med 
Heym. Dennes poesi har Stadier också strax för
stått att mycket fint karakterisera: »Heyms 
lyrische Teknik mutet zuweilen an wie ein ins 
Groteske gesteigerter Naturalismus, der freilich 
durch die strenge Zucht der neuen lyrischen
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Verskultur hindurchgeschritten ist. Und vielleicht 
ist nichts charakteristischer für den neuen lyri
schen Stil als das sichtbare Bestreben, gewisse Zu
sammenhänge mit der naturalistischen Lyrik der 
achtziger Jahre wieder aufzunehmen.» Det cyni
ska och groteska element som präglar vissa av 
Georg Heyms dikter, återfinns inte hos Stadier 
själv. Thomkes analys av Stadlers och Werfels 
stilutveckling är på flera sätt förebildlig och denna 
»habilitationsskrift» borde kunna tjäna som ett 
mönster bland andra för tyskkunniga svenska 
doktorander med besläktade ämnen. Kjell Esp- 
mark och andra i all ära, men annars har man tyd
ligen i Schweiz och Västtyskland utbildat en mer 
avancerad teknik beträffande lyrisk stilanalys än vi 
gjort här hemma.

Till en tredje bok avser jag att återkomma. Det 
är Silvio Viettas och Hans-Georg Kempers Expres
sionismus, band 3 av Deutsche Literatur im 20. 
Jahrhundert, »litteraturvetenskapliga arbetsböc
ker» som till ett antal av fjorton utges av Lothar 
Köhn och Klaus-Peter Philippi (Uni-Taschen
bücher). (Band 1, Naturalismus, behandlar jag i 
min uppsats ovan.) Jag noterar att Wolfgang 
Rothes väldiga volym stämplas mest som »Addi
tion monographischer Artikel» och förs till en 
tidigare, i främsta rummet idéhistoriskt orienterad 
expressionismforskning. I stället vill Vietta/Kem- 
per nu själva utgå från en noggrann textanalys 
med koncentration på de texter, »in denen die 
Einsicht in Grundprobleme und Komplexität der 
Epoche am Besten repräsentiert ist. [ .. .]  Es ging 
uns — dem Charakter dieser Reihe entsprechend 
-  um den problemgeschichtlichen und an exem
plarischen Texten zu vermittelnden Einblick in 
Grundstrukturen der Epoche, nicht um eine alle 
Autoren und Texte gleichermassen berücksichti
gende literaturgeschichtliche Darstellung. Wir 
haben versucht, diese Grundstrukturen gerade an 
den schwierigsten Autoren und Texten und in 
ihrer disparatesten Ausprägung sichtbar zu 
machen, so dass sie auch eine Vielzahl der hier 
nicht weiter berüchsichtigten, zur Epoche ge
hörenden Autoren unter dem in diesem Band 
entwickelten Koordinatensystem begreifen lässt.» 
Man utnyttjar således den verkimmanenta littera
turforskningens landvinningar och metodik, »zwar 
nicht in Sinne einer nachträglichen mechanischen 
Verknüpfung immanenter Interpretationsergeb
nisse mit allgemeinen ökonomischen, psychologi
schen, philosophischen, politischen Kategorien, 
sondern so, dass der allgemeine Fragehorizont in 
der Einzelanalyse und die Einzelanalyse auf den 
allgemeinen Fragehorizont hin wechselseitig sich 
erschliessen.» Hur man har lyckats med att för
verkliga dessa vackra ambitioner — uttryckta på 
modernaste tyska litteraturvetenskapliga jargong 
(»Fragehorizont» är ett nytt modeord) — finns det

alla skäl att närmare ta del av, ty det är säkert 
vida mer på stil- än idéplanet som de stora upp
gifterna ännu väntar inom expressionismforsk
ningen.

U lf  Wittrock

Bengt Landgren: H jalm ar G ullberg och beredskaps- 
litteraturen. Studier i  svensk d ikt och politisk  debatt 
t 9 3 3 - i 9 4 2 .  (Acta Universitatis Upsaliensis. 
Historia litterarum 6.) Uppsala 1975.

Den s. k. beredskapsdiktningen, dvs. i stort sett 
den dikt i neutralistisk eller allmänt nationell anda 
som skrevs under det andra världskrigets första år 
av diktare som Hjalmar Gullberg, Pär Lagerkvist 
och Karl Ragnar Gierow, har länge åtnjutit ett re
lativt ringa anseende. Den har kommit att betrak
tas som ett slags brukspoesi; den hade möjligen 
ett visst värde för stunden i det att den kanske 
stärkte den andliga beredskapen, men genom att 
den var så fast rotad i en speciell situation och 
genom att den i många fall hade karaktären av 
beställningsarbeten har dess poetiska kvaliteter 
inte ansetts höra evigheten till. Den kom ju också 
att i det allmänna medvetandet snabbt överflyglas 
av det breda fyrtiotalistiska genombrottet åren 
1944-45, och det är en långt in i handböckerna 
vedertagen sanning att den fyruotalistiska ström
ningen inte minst kan betraktas som en reaktion 
mot just beredskapstiden käckt manande pa
roller.

Bengt Landgrens arbete, som även om det har 
sin tyngdpunkt förlagd till Hjalmar Gullberg ändå 
behandlar ett tiotal andra diktare, utgör knappast 
heller någon äreräddning av beredskapsdikten. 
Landgren refererar och kommenterar lojalt och 
tålmodigt sitt material, och det är knappast hans 
fel att genomgången inte alltid känns så stimule
rande. Orsaken torde i stället vara den rätt ena
handa poesi som är föremål för granskning, vävd 
som den är av ädla och respektabla känslor och ett 
mycket begränsat antal tankar.

Det har redan framgått att Landgrens bok går 
långt utanför Gullbergs diktning och redan under
titeln pekar mot en väsentlig vidgning av uppgif
ten. Enligt inledningen är också ett av verkets syf
ten att beskriva relationerna mellan regeringspoli
tik, opinionsbildning och politiskt engagerad lit
teratur under de aktuella åren. Dispositionsmäs- 
sigt har Landgren löst denna sin uppgift så att bo
kens första och tredje kapitel innehåller de ut
lovade studierna i den politiska debatten och 
opinionsbildningen, det fjärde kapitlet redogör 
för de första krigsårens lyriska stämningar, medan 
resten, dvs. ungefär halva boken ägnas Hjalmar
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