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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.


