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Michaneks avhandling har lockat anmälaren till egna strövtåg i angränsande nejder. 
Förf. rör sig på en smal bas genom sin i stort sett strikta begränsning till En morgon
dröm. Men hans väldokumenterade undersökning gör ett intryck av pålitlighet och fak- 
ticitet. Hans resonemang präglas ofta av klokhet och finess. Flera spännande frågeställ
ningar endast skymtar men i gengäld blir läsaren väl orienterad i det slutande 1800- 
talets sedlighetsdebatt i vårt land. Med sin miljöskildring från det oscariska tidevarvet 
ger Michanek ett gott bidrag till förståelsen av vilket oerhört företag det var att som 
Fröding i En morgondröm ge en djärvare vision än någon tidigare svensk diktare av 
ett konfliktlöst erotiskt lyckorike —  »das Garten-Glück der Erde» för att tala med 
Nietzsche. Kanske stämplar Michanek alltför generellt samtiden som bigott. När En 
morgondröms nakna partier för många kändes som en utmaning och en hädelse behöver 
i varje fall reaktionen inte bara bero på hyckleri. De mest utmanande framstötarna 
måste också framkalla det krampaktigaste fasthållandet vid det gamla moralsystemets 
normer. »Åklagaren går till angrepp» rubricerar Michanek ett avsnitt och ger därmed 
ett intryck av mörka oscariska makters aggressivitet. Men när lavinen en gång satts i 
rörelse måste den ju rulla vidare. Juryns frisinne var i gengäld som Michanek noterar 
påfallande.

Själv hör jag till dem som tycker att dikten bara har enstaka avsnitt av högsta poetiska 
halt. Ändå måste den räknas till Frödings mest centrala. Det har blivit ännu tydligare 
genom Michaneks fängslande och lättillgängliga undersökning.

Ulf Wittrock.

E r i k  H j a l m a r  L i n d e r : Sju världars herre. Hjalmar Bergmans liv och diktning till 
och med En döds memoarer. Sthlm 1962.

Den biografiska litteraturforskningen har på sistone utsatts för intensifierad beskjut- 
ning från olika håll. I tidningsspalterna har särskilt livligt debatterats hur indiskret lit
teraturforskaren får vara. En mer intern diskussion har gällt de biografiska omständig
heternas relevans vid tolkningen av diktverk. Slutligen har från vetenskapsteoretiskt håll 
kritik riktats mot litteraturforskarnas »inklädning». Härvid har inte minst de psykoana
lytiska formlernas användbarhet satts i fråga.

Erik Hjalmar Linders nya stora biografi Sju världars herre, som behandlar Hjalmar 
Bergmans liv och diktning till och med En döds memoarer, har en relativt populär upp
läggning; författaren talar själv i förordet om dess »essäistiska form». Det skall genast 
betonas att Linder med denna första 500-sidiga volym är i färd med att ge en bety
delsefull slutsummering åt de Bergmanforskningar som han bedrivit under decennier. 
Ändå måste jag beklaga att Linder inte stramat åt tyglarna mer; hans uppenbara inten
tioner att prestera en folkbok om Hjalmar Bergman —  en närmast olöslig uppgift, före
faller det mig -— har haft en del mindre lyckliga återverkningar på biografins veten
skapliga stringens. Åtskilliga citat och referat kunde saklöst ha strukits eller förkortats. 
Onödigt långa är t. ex. brevcitaten i kapitel som »Mor och son» och »Ett ställe där 
jag kan arbeta!» Referaten av Bergmans verk har den obevandrade läsaren säkert mindre 
nytta av än Linder föreställt sig; de bergmanska intrigerna är ofta nog så invecklade 
att referaten med nödvändighet blir snåriga. Allvarligare konsekvenser har dock det för
hållandet att Linder emellanåt tar med alltför lätt hand på de vetenskapliga verifierings- 
kraven.

Boken är dedicerad till Stina Bergman; »jag har försökt att låta hennes syn på sin 
make och hans verk komma till sin fulla rätt», heter det i förordet. Stina Bergman 
är säkert som Linder uttrycker det »en outtömlig källa», men man har skäl att tro att 
hon, fullt medvetet och avsiktligt, håller inne med en del uppgifter. Hennes inställning 
till litteraturforskarna präglas på en gång av tillmötesgående och finurlighet, att döma 
av ett intervjuuttalande i Året runt 1956 (nr 27):

Själv har jag besvarat de otaliga frågor om min make, författaren Hjalmar Berg
man, som framställts både av varande och blivande forskare, så långt jag anser mig 
vilja gå. Mycket har jag berättat, mycket har förblivit osagt och kommer att så 
förbli. Många brev har jag lånat ut, många har fått ligga kvar i sin samling.
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Självklart har Stina Bergmans generositet varit av mycket stort värde för Linders verk. 
Men det är litet oförsiktigt av Linder att deklarera att han velat låta hennes syn på 
Hjalmar Bergman komma till sin fulla rätt. »En viss marginal för fabulering skall väl 
också litteraturforskarna ha i sitt mödosamma arbete», tillfogade hon litet raljant i den 
berörda intervjun. Det förhåller sig nog också så att det finns ett inslag av fabulering 
i Linders biografi. I en nyutkommen bok av Birger Christofferson, Svenska kritiker och 
deras metoder (1962), hävdas ofrånkomligheten av skönlitterära eller fiktiva inslag i 
biografiska studier; »den fria inlevelsen» utgör enligt Christofferson ett adelsmärke. Jag 
tror dock på nödvändigheten av att i vetenskapliga sammanhang hålla strängt på akribin. 
(Christofferson å sin sida lovordar Margit Abenius för att hon i Boyebiografin går »utan
för sin rent sakliga, vetenskapliga uppgift» och inordnar sig »under ett lyriskt samman
hang». A. a., s. 70.)

Linder inleder sin bok med ett »introduktionskapitel» som han kallat »En Örebro- 
säsong i brev». Med gemytlig och medryckande språksamhet ger han en miljöskildring 
från det bergmanska hemmet på grundval av en bunt brev från Fredrique Bergman, 
Hjalmars mor, och den femtonårige sonen; dessa brev härrör från sekelslutet och är 
ställda till en av Hjalmar Bergmans systrar. Barnen växte upp i drivhusvärme, konsta
terar Linder. »Omfamningar, kyssar, kramar och ordrika, omtänksamma hälsningar och 
välönskningar tillhörde vardagskosten.» Kanske var det gamla Farmor, fru Jeannette Berg
man, som »skapat den raljerande ton, som genomtränger allt familjeumgänge, sådant det 
speglas i breven, och som sedan skall känneteckna allt lyckligt familjeliv i Hjalmar 
Bergmans diktning». (»Vi raljera ju som alltid, Tova lilla», noterade gumman emellanåt 
i sina tillägg till sonhustruns epistlar.) Även om Linder argumenterar alltför lösligt för 
att det existerar en andlig släktskap mellan farmor och sonson (»man tycker sig se den 
antydd i den likhet som finns mellan deras egendomliga handstilar») finner jag anmärk
ningen om raljeriet i hemmet och dess litterära återverkningar intressant. Måhända har 
också den kåserande prosa som Bergman lanserade i Hans nåds testamente en utgångs
punkt just i den parodiska brevstil som han så tidigt lade sig till med. (Jfr Linder, 
s. 223 f.)

Om kamrer Bergman heter det att han var »utan tvivel en familjedespot»; »Hjalmar 
Bergman måste ha varit mycket rädd för sin far». Den bild Linder ger av fadern återgår 
i hög grad på Hj. Bergmans självbiografiska roman Jag, Ljung och Medar dus. Den 
scen där fadern tuktar sonen —  en handpåläggning som fortplantar den heliga allmänne- 
liga ångesten, heter det i romanen —  »representerar många straff tillfällen», förklarar 
Linder (s. 53). Så vitt jag vet finns ingen säker uppgift om att fadern utdelat aga. 
»Han slog mig icke och lovade mig icke ens stryk», sägs det annars om fadern i roma
nen. »Men hans vrede satte min fantasi i rörelse och skapade en skräckkammare, där 
jag led de plågor, som i verkligheten besparades mig.»

Förvisso har man att räkna med att relationerna till fadern blev ödesdigra för Hj. 
Bergmans psykiska balans. Men jag reagerar mot ett så onyanserat och kategoriskt på
stående som följande: »Hjalmar Bergmans skräck b ö r ------------- ha stammat från den
allt behärskande gestalten i hans barndomsvärld, fadern som ogillande försyn och som 
sträng straffare.» Det är en otillbörlig förenkling att karakterisera kamrer Bergman som 
»sträng straffare». F. ö. avkopplas Hjalmars mor helt i detta sammanhang, vilket är 
överraskande, när man ser vilken vikt Linder längre fram i boken lägger vid ett ut
brott från sonens sida gentemot modern. Likaså tycker jag att Linder skjuter över målet, 
när han försöker visa hur smeksamheten i skolpojkens familjebrev dolcje fruktan. (»Ni 
äro väl för all del inte sjuka?!!! Skrif snart för annars blir jag ängslig. Skrif snart! 
Skrif snart! Skrif snart!» Linder överkommenterar (s. 57): »Ångesten under dessa ord 
kan givetvis ha flera tillflöden.») Det bör tilläggas att Hjalmar Bergmans skräck förvisso 
hade sina betingelser i arvsfaktorer.

I Jag, Ljung och Medardus tillämpar Bergman ett psykoanalytiskt mönster på Loves 
förhållande till föräldrarna. Linder är själv frestad att lägga oidipuskomplexet till grund 
för sin karakteristik av Bergmans psyke. »Men på detta område kan ingenting bevisas», 
erkänner lyckligtvis Linder: »Man vågar knappast göra den nyss beskrivna barndoms- 
attityden till den allting förklarande [min kursivering] i Bergmans fall.» Naturligtvis 
vore det ytterst vanskligt att i vetenskapligt sammanhang överta Bergmans egen psyko
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analytiska konstruktion i 2o-talsromanen. Man måste räkna med att Bergmans psyko
analytiska läsning där kan ha lockat honom till litterära broderier med mycket osäkert 
verklighetsunderlag. —  Linder för emellertid fram tesen att Bergman närmast är att 
betrakta »som ett fall av hämmad aggressivitet» (s. 51 f.) och det förefaller obestridligt 
att han därmed pekat på något mycket väsentligt för förståelsen av Bergman. En episod 
på nyåret 1917, då Hjalmar Bergmans far var död sen ett par år tillbaka, tycks särskilt 
upplysande i fråga om barndomsupplevelsernas återverkan. En systerdotter till Bergman 
har berättat om att hon som fjortonår ing kom att bevittna hur Hjalmar Bergman råkade 
i ett häftigt gräl med modern, han »släppte lös sitt temperament» och tycktes finna 
en njutning i att göra det. »Hela hans barndom hade hon förkvävt! Han hade darrat 
för rynkan i hennes panna, vikt sig under skärpan i hennes röst. Hans egen vilja hade 
hon försökt förkväva med den påföljd att han nu var ett nervvrak, en förstörd män
niska, en som inte kunde leva som andra.» (Författarinnan Irma S:t Cyr-Jonssons skild
ring nedskrevs först flera decennier efteråt och den publicerades i Hj. Bergman Sam
fundets årsbok 1960.) Naturligtvis måste stor osäkerhet råda om hur autentiska de åter
givna replikerna är. Linder gör den reflexionen att detta vittnesmål för Bergmans bio
grafi är av stort värde, »eftersom vi väl vet att han kunde ha våldsamma temperaments- 
utbrott men ganska sällan kan göra oss en föreställning om deras förlopp» (s. 382). 
På denna punkt har tydligen Stina Bergman iakttagit tystlåtenhet. Däremot har hon 
åtminstone relativt öppenhjärtigt uttalat sig om makens svartsjuka. Att en patologisk 
svartsjuka var förbannelsen i Bergmans äktenskap noterade Linder redan i sin doktors
avhandling Hjalmar Bergmans ungdom (1942). Nu fördjupar sig Linder emellertid vida 
mer i detta komplex, även om han inte närmare preciserar sjukdomsbilden.

I sitt förord bemöter Linder den gängse kritiken mot den biografiska forskningen. 
Välformulerad är följande kategoriska deklaration. »Att reducera stor dikt till en privat
upplevelse är ett förräderi mot dikten; men att vägra ta del av privatupplevelsen kan 
vara liktydigt med en vägran att på allvar tränga in i verket.» Romanen Solivro, som 
skrevs våren 1905, ses i enlighet med Linders program dels som ett självporträtt och 
en reflex av diktens aktuella situation, dels som »en hel livsbild, en livstolkning». Det 
är samtidigt med romanens tillkomst som sviten av Hjalmar Bergmans fästmansbrev 
till Stina Lindberg tar sin början. De citat som Linder anför ur dessa syns mig visser
ligen inte bestyrka hans karakteristik av dem som »något av det märkligaste» Bergman 
skrivit (s. 118); Linder uttalar sig för övrigt mer modest om dem i sin avhandling. 
Men man har Stina Bergmans egna ord på att »deras ankomst i regel utlöste ett slags 
långvarigt stilla rus, en extas». Och breven röjer verkligen, som Linder betonar, med 
deras »blandning av härsklystnad och melankoli, eggande antydningar, halva löften och 
hemlighetsfullt smekande drömmar» en ung man som avviker från andra. Det fanns 
hos Bergman, konstaterar Linder (s. 243), »en romantisk kärleksfilosofi, en dröm om 
hel sammansmältning»; Bergman »föraktade djupt alla tillfälliga smekningar, alla im
provisationer, alla småmynt» (s. 173). Att Ellen Key, som Bergman läste åtskilligt av 
vid sekelskiftet, har bidragit med teoretiskt underlag för denna åskådning, förefaller 
uppenbart. (Man kan jämföra Ludvig Nordströms —  också han en av svartsjukan svårt 
drabbad diktare —  och Marika Stiernstedt tidstypiska Ellen Keyska drömmar om att 
gestalta ett idealäktenskap.)

Den bergmanska maktviljan och svartsjukan vållade redan under förlovningstiden 
komplikationer, men tydligt är att svartsjukan skärptes på ett ödesdigert vis i äkten
skapets allra första skede. Linder klarlägger förtjänstfullt vilka följder Hj. Bergmans 
konfliktartade spänningsförhållande till släkten (»troligen på båda sidor», s. 178) hade 
för parets livsföring. De långa utlandsvistelserna var i första hand betingade av Berg
mans despotiska behov av att isolera hustrun. Det bekanta, odaterade biktbrevet till Stina 
Bergman —  återgivet som ingress i Linders doktorsavhandling —  vill Linder nu datera 
till 1914, det år då Bergman gjorde sitt första besök hos Jakob Billström (s. 296 f.). 
»Ett samtal med doktor Billström år 1941 ger mig grundad anledning anta att djup
gående impotensbesvär ingick i bilden, jämte schizofrena drag», upplyser nu också Lin
der (s. 190). Tyvärr ter sig uppgiftens tillförlitlighet inte riktigt övertygande. S. 142 
talar Linder nämligen om »det schizoida drag, som hans läkare Jakob Billström ville 
urskilja i hans läggning». Skillnaden mellan schizoid och schizofren är ju väsentlig.



En noggrannare genomarbetning skulle ha befriat framställningen från dylika inadver- 
tenser.

En förening av försiktighet och diskretion avhåller tydligen Linder från att diskutera 
förekomsten av homosexuella drag hos Bergman. Han tangerar dock ämnet en gång; 
kanske visste Bergman »av sig själv att drömmen om en son i hemlighet kunde anta 
en erotisk karaktär» heter det i· analysen av de bergmanska kvinnogestalterna Fru Gun
hild på Hviskingeholm och Barbro Backe (s. 359). I andra fall kan Linder på ett till 
synes något olyckligt vis suggerera fram en föreställning om en mer omfattande berg- 
mansk perversitet. Så när han förklarar att Bergman i romanen Vi Bookar, Krokar och 
Rothår visar sig »sällsamt insiktsfull, särskilt ifråga om avvikande driftsyttringar» (s. 244). 
Det är en antydningsteknik av samma slag som Gunnar Axberger alltför mycket hem
fallit åt i sin Bergmanstudie Den brinnande skogen (1960). Axberger är den Bergman- 
forskare Linder oftast anknyter till. Gång efter annan påpekar Linder i anslutning till 
Axberger hur »elden» hos Bergman får symbolisera förbjuden eller hämmad drift. Ett 
rikare biografiskt material skulle säkerligen komma att klarlägga åtskilligt — den re
flexionen har Axberger gjort på slutsidan i sin bok. Trots att Linder nu erbjuder en 
hel del nya biografiska uppgifter råder dock alltjämt osäkerhet om viktiga faktorer. 
Linder når väl därför inte så mycket längre än Axberger vid sina försök att konfrontera 
diktverken med biografiska omständigheter. På ett klarläggande sätt demonstreras emel
lertid hur Bergman i sitt författarskap utnyttjar sina egna erfarenheter av svartsjukans 
och maktlystnadens spel. Linder betonar hur Bergman aldrig tröttnar på att variera 
detta ämne: »åldringen som är gift med en ung frihetstörstande kvinna, härskaren som 
vill tvinga unga människors vilja och därmed skapar tragik och död, maktmänniskan 
som vill behärska tankar och känslor ännu efter sin bortgång» (s. 181). Man kan emel
lertid ifrågasätta om inte Linders analyser av angivna slag i väl hög grad fixerar dikt
tolkningen vid Bergmans egen personliga problematik. I sin diktning gick han natur
ligtvis långt utanför den relativt trånga ramen av de privata upplevelserna. Det ligger 
förvisso i Linders intentioner att »från verkets privata’ symbolbetydelse gå vidare till 
den allmänmänskliga» (förordet, s. 9). Måhända har detta uppsåt endast till en del 
kunnat fullföljas.

I sin doktorsavhandling följde Linder Bergmans författarskap t. o. m. Hans nåds testa
mente och Amourer. Det är naturligt att Linders presentation av de följande 10-tals- 
böckerna rymmer mest av nyhetsvärde i den nya biografin. Hans nåds testamente var 
en kritikerframgång, men Böök reserverade sig. (Jag vill nämna att Ellen Key inte 
heller var road. »—  ’herrgårdslif’ af gamla (och fula) slaget», kommenterade hon i sina 
bokanteckningar: »gubben äkta men det hela öfverflödigt».) Tydligare än förut markerar 
nu Linder att Hans nåds testamente också rymmer »ett mått av symbolism», knutet till 
begreppet Rogershus: »Samtidigt som Bergman avlägsnar sig från sin ungdoms tids- 
betonade, dekadent symbolistiska grepp med dess drömmande svårmod, skapar han små
ningom en ny symbolism, sin egen» (s. 226). I stället för att på detta sätt gång efter 
annan tala om den bergmanska symbolismen på 1910-talet kunde Linder ha nöjt sig 
med att framhålla symboliken i diktverken. Det har som Linder konstaterar i förordet 
fallit utom ramen för hans undersökning »att inpassa Hjalmar Bergmans verk i ett 
europeiskt idé- och litteratursammanhang»; på det området har han måst nöja sig med 
antydningar. Doktorsavhandlingen innebar ju däremot ett sorgfälligt inplacerande av 
Bergmans ungdomsverk i den litterära sekelskiftsmiljön. Det är väl sina resonemang 
i den boken Linder åsyftar, när han på ett ställe i den nya biografin helt summariskt 
konstaterar om Bergmans förhållande till Nietzsche att »djupare intryck tog han ju (sic!) 
inte heller» (s. 73). I avhandlingen (s. 116) har dock Linder noterat »att en nietzscheansk 
tankegång möjligen ligger dold vid själva begynnelsen av den långa rad starka, driftiga, 
viljebetonade personligheter, som räcker varandra handen i Hjalmar Bergmans verk. Det 
finns en tåga av Nietzsches övermänniska i dem.» Detta tidigare konstaterande stämmer 
inte riktigt med Linders avfärdande nu av Nietzsches betydelse.

På det komparativa fältet finns alltjämt mycket att uträtta vad Hjalmar Bergman 
angår och i avvaktan på nya undersökningar av det slaget är det nog klokast att inte 
så strikt som Linder fixera »en ny symbolism» hos den senare Bergman, hans »egen». 
Som dramatiker går Bergman vägen från Maeterlincks symbolism till strindbergsk ex-
19 -  6 2 4 0 1 1  Sam laren 1962
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pressionism ett stycke in på 1910-talet. Det förefaller mig f. ö. som om Linder inte 
har riktigt samma goda hand med Bergmans dramatik under världskrigsåren som med 
hans romaner. Marionettspelens livssyn blir väl belyst, men den formella sidan upp
märksammas mindre.

»En studie i Hjalmar Bergmans symbolkonst» lyder undertiteln- till Gunnar Qvarn- 
ströms nykritiskt influerade undersökning I lejonets tecken (1959)· Det tycks mig som 
om Linder i sin analys av Loewenhistorier gått alltför långt på Qvarnströms linje och 
förlorat fotfäste i den litterära texten: »Artisten Leonard Loewen den avsigkomne är 
modig som ett lejon, renhjärtad som ett helgon. Han är Don Quijote, Riddaren av 
lejonen, sedd inifrån.» (S. 281.) Qvarnström själv (a. a., s. 62) har i själva verket ut
talat sig med viss försiktighet om förekomsten av Loewens helgonlika martyrgloria. — 
Vi Bookar, Krokar och Rothår — romanen mellan Hans nåds testamente och Loewen
historier —  betecknas av Linder som Bergmans »första fullmogna storverk»; därjämte 
är den en av Bergmans relativt få grundligt genomarbetade romaner. Linder har till
gripit en nödlösning, när han i sitt kapitel om nämnda roman styckar upp framställ
ningen i en rad smärre avsnitt med var sin rubrik. I fråga om »Örebrostoffet» är Linder 
sannerligen på sin mammas gata. Han har överhuvud taget i sin biografi många till
fällen att ådagalägga sin eminenta sakkunskap i fråga om det lokalhistoriska stoff som 
Bergman utnyttjade. Just beträffande stadskrönikan i Vi Bookar samt Loewenhistorier 
markerar Linder f. ö. en gräns. I den senare boken har de sociala förhållandena inte 
längre intresse i sig, framhåller han. y>Loew enhistorier måste anses vara ett exempel 
på en litterär symbolism, Hjalmar Bergmans egen, den han mognat fram till.» (S. 275.) 
Jfr min termdiskussion ovan.

I kapitlet om Bergmans bergslag finner Linder »tiden inne» att något granska Berg
mans och Selma Lagerlöfs förhållande till varandra. (En specialstudie av Inge Jonsson, 
ej anförd av Linder, behandlar f. ö. just »S. Lagerlöf och Hj. Bergmans Komedier i 
Bergslagen». Lagerlöfstudier 1958.) Linder gör bl. a. gällande att Bergman kan ha in
fluerats av Gösta Berlings saga i sin användning av ordet »besinning» som ett nyckel
begrepp. Det har emellertid påpekats för mig att Hj. Bergman i brev till Alma Hed
berg under 1900-talets första år uttalar sig mycket kritiskt om Gösta Berlings saga. 
Det utgör en varning mot att argumentera alltför livligt för Bergmans beroende av 
Selma Lagerlöfs debutbok. (Också i brev till Hans Larsson 1916 fäller f. ö. Bergman 
kritiska ord om Selma Lagerlöf.)

Mor i Sutre får en inträngande analys, som bidrar att befästa dess position som »ett 
underverk till bok». Men det är i slutkapitlet om En döds memoarer som Linder synes 
allra mest engagerad liksom han här når djupast i sin analys. De komparativa iakttagel
serna är visserligen helt summariska: Poes och Hoffmans namn nämns —  redan i ung- 
domsföreläsningarna talar f. ö. Bergman om hur ångesten ger »Hoffmaniader» deras 
»ganska underbara dragningskraft»; därjämte framhålles att Thomas Mann och fr. a. 
Dostojevskij torde ha spelat en viktig roll för romanen. En döds memoarer intar en 
plats för sig i Bergmans produktion, bl. a. av det skälet att den »genomsyras av en lära, 
en rikt och fint förgrenad teori». Det har väl i den kristne skribenten Linders tidigare 
Bergman-studier ibland funnits en alltför stor benägenhet att få över diktaren åt det 
förtröstansfulla hållet. (Jag åsyftar fr. a. Linders »profilteckning» av Bergman, publicerad 
1940.) Linder har f. ö. berättat om hur han som ung kristen student på 1930-talet 
»läste Hjalmar Bergman fanatiskt utan att finna vad mitt ideologiska jag sökte» (Kristet 
forum 1954, nr 4). När Linder nu för tiden talar på torget är han inte på samma sätt 
partiman. Jag har den uppfattningen att Linder utomordentligt väl lyckats karakterisera 
den religiösa mystik som ryms i En döds memoarer. Några brev till Tor Bonnier och 
Algot Ruhe visar sig mycket givande vid analysen. Det är Buddhas och Schopenhauers 
visdom som går igen i bokens polemik mot »viljans frihet». Endast genom att avstå 
från livsviljan besegras aggressivitetens onda makter. Att i En döds memoarer en guds- 
spekulation med bibliska anknytningar skymtar gör romanen naturligt nog särskilt till
talande för Linder; »Läran är väl icke kristen», erkänner han emellertid (s. 474), och 
det är ett behövligt medgivande.

Linder är Bergmanforskningens oförtrutne pionjär. Hans gedigna hemmastaddhet på 
sitt forskningsfält och hans friska och frejdiga entusiasm gör att läsaren känner sig
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både trygg och stimulerad i hans följe. Med mina kritiska anmärkningar har jag inte 
velat bestrida det självklara faktum att Linders nya biografi utgör en rejäl grundval för 
allt fortsatt Bergmanstudium.

Ulf Wittrock.

F R IT Z  SC H L A W E : Literarische Zeitschriften 1885-1910. ( S a m m lu n g  M e tz le r .)  S t u t t 
g a r t  1 9 6 1 .

E r i c h  R u p r e c h t : Literarische Manifeste des Naturalismus 1880—1892. Stuttgart 1962.

Den som sysslar med sekelskiftets svenska litteratur har ofta anledning att överskrida 
de nationella gränserna. Jag vill här peka på ett värdefullt hjälpmedel för orientering 
i de tyskspråkiga tidskrifterna från 1800-talets slut och 1900-talets första decennium. 
Fritz Schlawes skrift indelar de behandlade tidskrifterna i sju olika grupper. För det 
första äldre stora tidskrifter som Deutsche Rundschau. Den andra gruppen utgörs av 
»Die literarischen Blätter neuen Richtungen» —  de flesta med naturalistisk inriktning. 
Grupp III utgörs av litterära tidskrifter av neutral hållning. Grupp IV, som bl. a. om
fattar de berömda Pan, Jugend och Simplicissimus, består av »Die literarisch-künstlerischen 
Blätter». (Motsvarigheter är ju The Studio i England och Ord och Bild här i Sverige.) 
Grupp V utgörs av tolv politiskt-litterära tidskrifter, grupp VI av några »volkstümliche 
Literaturblätter» och grupp VII slutligen av fem teatertidskrifter.

Man får en saklig och koncis information om dessa tidskrifter och särskilt nyttiga 
är naturligtvis uppgifterna om viktigare medarbetare. Under decennierna före första 
världskriget hade ju de nordiska ländernas författare mycket god marknad i Tyskland. 
Strindberg och Björnson, Selma Lagerlöf och Ellen Key möter också på åtskilliga håll 
i tidskrifternas spalter. Men likaså uppmärksammar många av de litterära tidskrifterna 
under denna brytningstid mellan naturalism, nyromantik och symbolism ryska diktare 
som Dostojevskij och Gorkij (men inte Tjechov), franska diktare som Baudelaire och 
Verlaine och engelska som Oscar Wilde. Maeterlinck är under detta skede högaktuell. 
För de upptagna tidskrifterna ges litteraturanvisningar; tidskrifter som Pan och Jugend 
är redan ganska omskrivna. Noggranna uppgifter meddelas beträffande sextio olika tyska 
och österrikiska biblioteks tidskriftsbestånd.

Vida större omfång än Schlawes bibliografiska översikt har professor Erich Ruprechts 
sammanställning av naturalistiska manifest 1880—1892. Särskilt många är hämtade från 
tidskriften Die Gesellschaft. Ruprecht framhåller i sitt förord att han gett beteckningen 
manifest en vid innebörd. »So mischen sich Kritik, Polemik und Verkündung; fast alle 
hier abgedruckten Texte besitzen daher sowohl Angriffs- wie Bekenntnischarakter. Grund
sätzlich greifen die Erörterungen über den literarisch-ästetischen Fragenbereich hinaus. 
Das Ganze einer neuen schöpferischen Existenz steht im Blick, in der Gesamtheit ihrer 
Bezüge zur ästetischen, religiös-weltanschaulichen, politischen und sozialen Lebenspro
blematik.» En motströmning mot naturalismen gör sig i Tyskland liksom i Frankrike 
och i Sverige med kraft gällande omkring 1890. Betydelsefulla är Richard Dehmels 
proklamationer i Die Gesellschaft 1892. Hermann Bahr förkunnar vid samma tid natura
lismens övervinnande och hyllar den nya idealismen. Som apostlar för denna ser Bahr 
på olika konstområden Puvis de Chavannes och Degas, Bizet och Maeterlinck. —  En 
»kameleontisk natur» kallar Ola Hansson Bahr i sin skrift Materialismen i skönlittera
turen (1892), där ju den tyska reaktionen mot naturalismen uppmärksammas.

Ruprecht har för åren 1880-1892 eftersträvat en långtgående fullständighet. Av 
utrymmesskäl har han dock måst förkorta åtskilliga texter. Man välkomnar denna akt
publikation, som ger en del av det nödvändiga underlaget för en syntes av naturalis
mens litterära gestaltning. Brytningen mellan naturalism och nittiotal har svenska lit
teraturhistoriker ägnat mycket intresse; säkerligen har vi anledning att ännu mer be
trakta förloppet i Sverige mot bakgrund av de litterära brytningarna ute i Europa.

Ulf Wittrock.


