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minnesbild av Stålströms (Lidforss) uppträdande på Kochfesten utan Wahlstein (s. m  f. 
—  jfr bildtexten och not 34 på s. 259). Vendelfelts förhållande till Rosenius nyckel
roman är f. ö. egendomligt. En av förtjänsterna i avhandlingen är påvisandet, att Rose
nius framställning inte är så autentisk som man vanligen föreställt sig; i skildringen 
av en debatt 1888 lägger han sålunda i Stålströms mun uttalanden av Lidforss från en 
långt senare tid. Men Vendelfelt drar inte konsekvenserna av sin upptäckt. På flera 
ställen i avhandlingen (bl. a. s. 140) behandlar han Rosenius skildring, som om den 
vore en ofelbar primärkälla.

Vendelfelts avhandling utmärks alltså av bristande djup, bredd och noggrannhet. Dessa 
brister får dock inte fördölja, att avhandlingen också har förtjänster, nämligen på det 
biografiska området. Vendelfelts forskartyp är levnadstecknarens, och han ställer sam
man en bild av den unge Lidforss och de miljöer han passerar på sin väg, som är både 
detaljrik och mångsidig. Han tycks här sorgfälligt ha utnyttjat alla källor, inte minst de 
otryckta; opponentens kollationerande genomgång av det omfattande handskriftsmaterialet 
på Lunds universitetsbibliotek gav ett mycket magert utbyte: blott det nyssnämnda brevet 
till Biilow. Som tidigare antytts förmår han också forma både nyanserade och intelligenta 
karakteristiker av huvudpersonerna.

Boken är lättläst och underhållande, men det beror inte bara på dess stilistiska för
tjänster och på det fängslande i själva stoffet —  utan också just på ytligheten i Ven
delfelts forskningsprogram.

Erland Lagerroth.

P ä r  BERGM AN: »Modernolatria» et »Simultaneitå». Recherches sur deux tendances 
dans l’avant-garde littéraire en Italie et en France à la veille de la première guerre mon
diale. Akad. avh. Uppsala 1962.

Den europeiska modernismen är inte längre föremål för vittnesbörd och förkastelse- 
domar. Dess pionjärer har vunnit officiellt erkännande och blivit legitima forsknings
objekt. Ett tecken på att tiden är mogen för en ny modernism?

Pär Bergmans avhandling är ett svenskt bidrag till den redan omfattande litteraturen 
på området. Den långa titeln är något missvisande. Arbetets första del är en ansats till 
den italienska futurismens historia fram till år 1914, dess senare del några studier av 
skolor och personligheter i den franska förkrigspoesien med tendenser liknande futuris- 
ternas. Avhandlingen innehåller alltså vida mer än titeln anger; en styrka och, som 
senare framgår, ibland en svaghet.

Den italienska futur ismen är ett tacksamt studieobjekt, en klart avgränsad litterär 
skola, som F. T. Marinetti organiserade, besjälade och styrde med järnhand från 1909. 
Här enrollerades också målare, skulptörer, arkitekter, kompositörer och politiker, som 
dock får mindre plats i framställningen. T ill stor del tycks detta vara grundlig och 
mödosam primärforskning. Bibliografien över det ofta svåråtkomliga materialet är bara 
den av stort värde. Man kan möjligen beklaga att hela arbetet inte ägnats åt futurismen. 
Därigenom skulle det ha fått en naturligare avgränsning och större koncentration.

Författarens utgångspunkt har i stället varit »modernolatria» och »simultaneitå», två 
slagord i futuristernas vokabulär som författaren sökt omforma till analytiska begrepp, 
generella »tendenser» inom modernismen. »Modernolatria» får beteckna ett program
matiskt förhärligande och utnyttjande i konst och litteratur av de moderna framstegen, 
särskilt teknikens. »Simultaneitå» uttrycker dels det sätt på vilket hela världen är pre
sent för människan genom de moderna kommunikationsmedlen, dels det bombardemang 
av disparata sinnesintryck den moderna människan utsättes för i storstadslivet. Detta 
nya sinnestillstånd, »coscienze molteplici e simultanée in uno stesso individuo», kräver 
nya konstnärliga uttrycksmedel, fotade på simultanitetsprincipen.

Som »Introduction» ger författaren ett faktaspäckat panorama över cykelns, bilens 
cch flygmaskinens genombrott, över radio, film, upptäcktsresor och världsrörelser under 
seklets första decennium. Utan tvivel upplevde man i gemen epoken som ett språng 
framåt i utvecklingen. Med en något schematiserande retorik tecknar författaren t. o. m. 
en ny människotyp, »1’homme moderne», och ett behov av en poesi i samklang med 
denna nya tid:
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Au lieu de l’ambiance symboliste, silencieuse et blanche, au lieu de »Bruges —  
la morte», le poète »moderne» doit exprimer la vie brutale et cacophonique des 
collectivités, des machines et des grandes villes; au lieu de l’homme solitaire et 
inactif, le poète »moderne» doit chanter l’homme moderne, c’est-à-dire l’homme 
actif et » dynamique»  de son propre temps, tels le chauffeur et l ’aviateur (s. 5).

Det är frågan om inte författarens begränsning av begreppet »det moderna» till tek
niska framsteg, särskilt kommunikationsmedlen, har varit ödesdiger. Impulserna att vända 
sig mot samtid och konkreta livsmiljöer i opposition mot symbolism och idealism kunde 
vara av helt annan art. De samtida uttalanden som anförs om sambandet mellan de 
nya kommunikationsmedlen och en ny poesi är föga representativa och i några fall 
missvisande.

En verklig »modernolatria» finner vi endast i epokens talrika cykel-, bil- och flyg
romaner. Bergman hänvisar ofta till sådana verk för att påvisa epokens entusiasm inför 
tekniken och hastigheten. Men hur representativ är denna särpräglade genre av science 
fiction, grotesk och komik? Bara titlarna är talande: Kistemaeckers »Monsieur Dupont 
chauffeur —  Nouveau roman comique de l’automobolisme» eller »Lord W ill aviateur —  
et autres histoires pour en finir avec le roman comique de l’automobilisme», Salgaris 
»A1 Polo australe in velocipede» m. fl. Denna litteratur, väl värd en specialstudie, har 
föga relevans för frågan om symbolismens själatåg och modernismens födelse.

Marinettis gestalt dominerar avhandlingen, hans litterära utveckling ända från de 
brådmogna ungdomsåren tecknas med stor utförlighet. Då tillhör han helt den franska 
kulturmiljön —  som diktare är han tvåspråkig —  en sen symbolist med en metaforrik, 
Hugoretorisk diktion av omisskännlig élan. Vägen till futurismen framställer Bergman 
som en gradvis tilltagande »modernolatria» i personlig utformning: fartorgier, vansin- 
nesfärder i bil och flygmaskin, motor- och maskinextas blir allt vanligare motiv i hans 
diktning. Var detta en allvarligt menad polemik mot symbolismens poetiska ideal, som 
Bergman tycks mena? Samtiden tycks inte ha uppfattat det så. En kritiker i Mercure 
de France 1908 ger visserligen Marinetti hederstiteln »Chauffeur de la Muse Auto
mobile» —  han hade just besjungit bilen som sin pegas —  men jämför honom sam
tidigt med Alfred Jarry och dennes »Le surmâle», den mest komiskgroteska av alla 
cykelromaner.

Visst finns det medveten humor, glad överdrift och parodi i den bil- och flygma- 
skinsdiktning som Marinetti och hans disciplar ägnade sig åt. Futurismens urkund, mani
festet av år 1909, beskriver t. ex. en våldsam biltur, där åkdonet omsider hamnar upp 
och ner i ett djupt dike. Nedsmord av gyttja från topp till tå reser sig bilheroen 
Marinetti och proklamerar futurismens första teser för gapande lantbor. Då föds rörel
sens mest kända slogan: En racerbil är vackrare än N ike från Samothrake. Bilen var 
ännu något övervägande komiskt i skönlitterära sammanhang, men den kunde också 
användas som något chockerande och hädiskt, som i angreppet ovan mot Louvrens 
stolthet och det klassiska skönhetsidealet. Bilen var förvisso en av futuristernas käraste 
symboler —  men ren och stor poesi blev den först i Apollinaires hand, »La petite 
auto».

Marinetti som Italiens Jarry, futurismen som en variant av den europeiska dekaden- 
sen —  redan 1922 karaktäriserade den utmärkte italienske litteraturhistorikern F. Flora 
futurismen på detta sätt, vilket Bergman kunde ha utnyttjat i större utsträckning. Futu
rismen blir då mindre en opposition mot symbolismen än dess logiska utveckling. 
Dandy- och övermänniskolaterna, den groteska sensualismen, hånet mot det borgerliga 
samhället, allt blir rätt naturligt i detta perspektiv. N u skildras utförligt futuristernas 
Barnumartade försök att med alla medel utmana och chockera den allmänna och väl
anständiga opinionen, de braverande manifesten tas på orden, medan det verkliga be
roendet av en europeisk mentalitet kommer i skymundan.

Paradoxalt nog var futurismen samtidigt en starkt nationell rörelse, redan från 1909, 
vilket kunde framhävas tydligare. Tiraderna mot Venedig, »cloaca massima del passa- 
tismo», mot Florens, Rom, månskenet och romantiken var en desperat kamp mot Italiens 
ställning som menlöst turistland utanför stormakternas krets. Det gällde att med alla 
medel, våld, krig, poesi och konst hävda den latinska rasens egenart och återge den
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en herreställning. Föga underligt att fascismen gjorde futurismen till Italiens officiella 
litterära skola.

Bland epokens franska poeter ägnar Bergman största utrymmet åt Biaise Cendrars 
och Guillaume Apollinaire. Cendrarskapitlet är skrivet med förälskelse, en välförtjänt 
hommage till denne nyligen avlidne diktare. Tyvärr förleder begreppsparet »moderno- 
latria» och »simultaneitå» författaren att även här uppehålla sig vid vissa mer perifera 
företeelser. Det förmår honom också att läsa »Les Pacques» som »un indice du nouveau 
credo de Cendrars, comme un réveil et comme un très humble et très modeste hommage 
à la vie contemporaine» (s. 311). Det är verkligen hovsamt formulerat: mig synes skild
ringen av påsken i N ew  York vittna om avsmak för den moderna storstaden, för en 
åldrad, smutsig värld:

La joie du Paradis se noie dans la poussière,
Les feux mystiques ne rutilent plus dans les verrières. . .
Le soleil, c’est votre Face souillée par les crachats.

Som författaren själv medger har hans omfångsrika Apollinairekapitel föga nytt att 
meddela. Det vore också att begära mycket, forskningen på detta gebit är redan syn
nerligen omfattande. Någon »modernolatria» kan man inte konstatera hos poeten före 
1912. Men detta år skrivs »Zone» med dess flygmaskiner, hangarer, bilar, bussar, Eiffel
tornet, dessa omisskännliga attribut för den moderna tiden. Bergman vill här se ett 
direkt eller indirekt inflytande från futuristernas estetik men yttrar sig synnerligen vagt 
om de moderna motivens funktion i dikten. Stämningsläget i dikten växlar ju ständigt 
mellan ironi, förtvivlan och innerlighet —  eller finns dessa kvaliteter där samtidigt, 
simultant? D e berömda inledningsraderna lyder:

A la fin tu es las de ce monde ancien 
Bergère ô tour Eiffel le troupeau des ponts bêle ce matin 
Tu en as assez de vivre dans l’antiquité grecque et romaine 
Ici même les automobiles ont l ’air d’être anciennes.

I ett utkast heter det:

Je n’ai jamais vécu que dans un monde ancien.

Jag uppfattar just detta ställe som en total leda vid en värld ur stånd att förnya sig. Har 
det något att göra med de framstegs jublande futuristerna, så är det snarast en ripost mot 
deras älsklingssymbol, bilen. Inte ens den har nyhetens fräschör. Detta en antydan om 
vad som återstår att göra inom »Zones» gäckande struktur.

Det andra av Bergmans analytiska begrepp, »simultaneitå», har varit mer lyckosamt 
och i många fall fört fram till poetiska väsentligheter inom modernismen. Här lämnas 
en mängd exempel på ett stilgrepp vi minns från Martinsons ungdomspoesi, uppräk
ningen av varandra vitt avlägsna platser i en sorts kosmopolitisk berusning:

N ice Londres Buda-Pesth Bermudes St-Pétersbourg Tokio Memphis 
Tous les grands hôtels se disputent tes services. . .  (Cendrars).

Hos futuristerna blir dock simultaneiteten något vida mer: en ny princip att ordna och 
gestalta tillvarons element, ett nytt medvetande och ett nytt rum. Bergmans analys av 
futuristkonstens »compenetrazione dei piani», samtidighet av yttre och inre, minne och 
sinnesintryck inger respekt för det genomtänkta och nydanande i denna skola. En litterär 
motsvarighet skapade Marinetti med sin »parole in libertå»-teknik, som också får en 
utmärkt presentation. Möjligen kan man beklaga att Marinetti inte rikligare får över
tyga om det livsdugliga i dessa teorier med sin egen diktning.

Detta några randanmärkningar till ett överrikt arbete. Detaljutredningarna är legio, 
ofta nyttiga och intressanta; men ibland för de både författaren och läsaren bort från 
huvudlinjen. Arbetet har blivit mer en »répertoire» över vissa modernistiska tendenser 
än en strikt analys av dessa, men synnerligen användbar i denna egenskap. Strävan 
till objektivitet är föredömlig, t. ex. inför en politiskt och moraliskt så kontroversiell
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skola som futurismen. Å andra sidan medför denna attityd att dikttolkningar avbryts 
i förtid, när de verkligen börjar bli spännande, och att karaktäristiker uttrycks i väl 
försiktiga ordalag.

Samtidigt fylls man av beundran över modet att ge sig in på ett sådant vittförgrenat 
problemkomplex, över receptiviteten och uthålligheten. Uppenbarligen har Bergman med 
sin grundlighet och objektivitet fyllt en lucka i den romanska litteraturforskning, som 
ofta tenderar till det mer essäistiska och retoriska.

Kurt Johannesson.

G U N IL L A  B e r g s t e n : Thomas Manns Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen 
und zur Struktur des Romans. Akad. avh. (Uppsala) Lund 1963.

Den vetenskapliga attityden är av alldeles särskild betydelse för den tyska 1900-tals- 
romanen. Som de tre största romanförfattarna inom detta kulturområde gäller allmänt 
Hermann Broch, Robert Musil och Thomas Mann. Två av dem har bedrivit matematiska 
och naturvetenskapliga studier, och den tredje har genom omfattande privatstudier och 
en vidlyftig fackkorrespondens ännu vid framskriden ålder tillägnat sig en bred veten
skaplig bildning. Men det gemensamma hos dem sträcker sig bortom dessa biografiska 
förutsättningar. D e inför i sina verk vetenskapliga metoder och resultat, framför allt 
psykologiska och sociologiska betraktelsesätt och naturvetenskapliga fakta, som slutgiltigt 
löser den tyska romanen från Goethe-traditionen.

Denna vetenskaplighet i det litterära skapandet medför att individen icke längre står 
för sig själv, utan tjänstgör bara som en funktion. Och eftersom vetenskap betyder analys, 
innebär den ett övertagande av redan förefintliga metoder och en tillbakagång till tidi
gare, från annat håll vunna resultat. Den för alltså inte till något ursprungligt nytt. 
Romanen erhåller essäliknande drag, och ofta är små avhandlingar inlagda, som, ut
brutna ur sitt sammanhang, bildar ett eget, avgränsat helt. Redan vid Goethe-tidens ut
gång, under romantiken, framträdde dessa tendenser i den tyska romanen. D e tycks vara 
karakteristiska för vad man på tyska kallar »Spätzeiten». Det är därför inte att undra 
på, att dessa romaner med särskild förkärlek gestaltar epoker som nalkas sitt slut.

Den mest betydande och på samma gång mest typiska företrädaren för denna »Spät
zeit» är inom det tyska språkområdet Thomas Mann. Alla nu nämnda tendenser fram
träder på det mest renodlade sätt i hans verk alltsedan Buddenbrooks. Den mest kon
sekventa utformningen har de emellertid fått i Manns näst sista roman Doktor Faustus. 
Das Leben des deutschenTonsetzers Adrian Leverkühn, erzählt von einem Freunde (1947). 
Författaren själv kallar den »ein wunderliches Aquarium von Geschöpfen der Endzeit», 
och detta ord påpekar —  kanske omedvetet —  det eklekticistiska som ligger åtminstone 
i skapandet och möjligen även i romanens slutgiltiga gestalt. Problemen kring det hetero
gena källmaterialet och dess integration i det episka verket ägnas mest uppmärksamhet 
i den akademiska avhandling, som Gunilla Bergsten lagt fram under titeln Thomas Manns 
Doktor Faustus. Untersuchungen zu den Quellen und zur Struktur des Romans. Först en 
kort resumé av dess innehåll. En metodologisk bestämning med avseende på hela arbetet 
ges inte i avhandlingen. En sådan äger rum från fall till fall och inskränker sig varje 
enskild gång till det enstaka problemet. Inledningen tecknar knappt och med många 
belägg Thomas Manns yttre och inre biografi under den nationalsocialistiska eran, från 
hans emigration omedelbart efter »Machtübernahme» i slutet av februari 1933 via en 
vistelse i Schweiz och utvandringen till Amerika fram till nedskrivandet av Doktor Faus
tus, vilket tog sin början i maj 1943. Klart framställt är här framför allt splittringen 
inom författaren, som dels känner sig starkt bunden till allt tyskt, men samtidigt bär 
på ett hat till denna regim, som ändock upplevs såsom typiskt tysk. D et omfångsrika 
första kapitlet Die Quellen des Doktor Faustus slår till att börja med fast, att romanen 
är uppbyggd av de mest skilda föregivna material, som genom montage paras ihop och 
komponeras in i varandra. I enskilda avsnitt framlägger avhandlingens förf. råmaterialet: 
den yttre miljön, dvs. de platser på vilka Leverkühn växer upp och är verksam, respek
tive deras förebilder i verkligheten; därpå de personer, som helt eller delvis stod modell 
för romanens figurer, varvid naturligtvis förebilderna till Adrian Leverkühns gestalt tas


