
SAMLAREN
Tidskrift fö r  

svensk litteraturhistorisk 

forskning

Å R G Å N G  84 1963

Svenska Litteratursällskapet

UPP SALA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta verk har digitaliserats. Bilderna av den tryckta texten har tolkats maskinellt (OCR-tolkats) för att skapa 

en sökbar text som ligger osynlig bakom bilden. Den maskinellt tolkade texten kan innehålla fel. 



Almqvist &  Wikseils
B O K T R Y C K E R I  A K T I E B O L A G  

U P P S A L A  1 9 6 3



2 9 2 Recensioner

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
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upp särskilt utförligt; litterära källor såsom framför allt stoffet i Faustsagan; naturveten
skapliga och musikvetenskapliga källor, som författaren gjort rikligt bruk av; och slut
ligen också det musikhistoriska mönstret till Leverkiihns kompositioner. Avhandlingen 
kommer här fram till slutsatsen, att Thomas Mann systematiskt samlat detta material 
och att han var väl medveten om, att man skulle spåra upp dessa källor samt att han 
själv satt dem som sysselsätter sig med detta detektivarbete på spåret. D et korta andra 
kapitlet behandlar Die V  or aus Setzungen der Montagetechnik. Här nämns på ett ställe 
Thomas Manns personliga anlag. Han tillhör inte de uppfinningsrikare författarna och 
gör alltså med sitt förfaringssätt en dygd av nödvändigheten. Det påvisas, hur den lit
teraturhistoriska utvecklingen pekade i denna riktning och hur inom de andra konsterna, 
framför allt inom musiken, en liknande situation rådde. Men framför allt framställer 
detta kapitel Thomas Manns utveckling från realist till konstruktivist. D et tredje kapitlet 
återkommer till de problem, som redan inledningen tagit upp: Thomas Mann und die 
deutsche Frage utgör ju den biografiska bakgrunden till det skikt inom romanen, som teck
nar Tysklands senare historia. I nationalsocialismen ser romanförfattaren det onda Tysk
land i motsats till det goda, som representeras av honom själv och hans likar. Men de 
bägge är inte två helt skilda väsen, utan det onda Tyskland är helt enkelt det vilseförda 
goda. I hur hög grad Doktor Faustus preformerats i Manns politisk-moraliska hållning 
får man en uppfattning om i en essä från år 1938, Bruder Hitler, i vilken han fordrar, 
att man i Hitler skall se och igenkänna »eine Erscheinungsform des Künstlertums». 
Med välgörande kritisk distans vidhåller avhandlingen, att Manns humanism ständigt 
är mera ironisk än patetisk, och att man därför inte bestämt kan avgöra, vad som är 
retorisk effekt i hans politiska tal och vad som är uttryck för äkta känsla. Kort sagt 
ser Thomas Mann roten till den »felaktiga» utvecklingen i den tyska innerligheten, som 
börjar med Luther och som för till allt starkare isolering och exklusivitet. D et fjärde 
kapitlet behandlar Doktor Faustus als »historischer» Roman. Huruvida begreppet historisk 
roman i detta fall är tillämpligt eller ej, vore intressant att diskutera. Frågan kan emel
lertid bero, eftersom förf. genom anföringstecken hänvisar till att hon är väl medveten 
om att »historisch» upptages inte i egentlig mening utan fungerar som ett slags hjälp- 
begrepp. Fyra sinsemellan skilda tidsskikt är urskiljbara i romanen: den »personliga» 
tiden, under vilken Zeitblom skriver Leverkühns biografi, dvs. från maj 1943 till maj 
1945; den sakliga eller »historiska» tiden i Leverkiihns liv, alltså 1885 till 1940; den 
i romanen inmonterade historien, som följer Tysklands öden från reformationen ända 
fram till katastrofen 1945; och slutligen anspelar Zeitblom till och med på framtiden, 
i och med att läsaren kommer att ta del av denna Leverkühns biografi. Åren som åtgått 
för att nedskriva denna biografi, Leverkühns liv samt Tysklands nyare historia förhåller 
sig symboliskt till varandra. Då emellertid inom denna symboliska vävnad några kultur
historiska problem är särskilt framträdande, behandlas dessa för sig i speciella avsnitt: 
Leverkühns musikaliska utveckling upprepar i ett koncentrat den tyska musikhistorien, 
och de bägge med varandra jämförda områdena hjälper till att kasta ljus över Tysklands 
väg mot avgrunden. På liknande sätt förhåller det sig med teologin och kyrkohistorien. 
Liksom inom musiken uppträder också här, i samband med reformationen och pietismen, 
det typiskt tyska i det ensidiga betonandet av den subjektiva känslan. Och på samma 
sätt som Leverkühn når fram till objektivitet i den rena lagbundenheten hos den seriella 
musiken, så vänder sig teologin mot neotomismen. Bakom allt detta ligger en bestämd 
historiefilosofisk konception, som är förunderligt dualistisk. Å ena sidan finner man 
utpräglat utvecklingsdeterministiska drag, såsom t. ex. i den biologiska uppfattningen av 
människan —  vid Leverkühns sjukdom —  och i Tysklands historia, som oundvikligen 
rullar vidare mot avgrunden. Å andra sidan gör sig såväl i Leverkühns biografi som 
i historien den tanken gällande, att samma företeelser upprepas i en cyklisk ordning, 
varvid Thomas Mann ansluter sig till Nietzsche. Spänningen mellan kausalitet och läran 
om tingens cykliska återkommande har på psykologins område sin motsvarighet i Freuds 
naturvetenskapliga tankesätt respektive Jungs typlära. Den utgör själva grundspänningen 
i Manns världsbild och är inte längre möjlig att upplösa dialektiskt. Femte kapitlet har 
till överskrift helt enkelt titeln på Leverkühns komposition: Dr. Fausti Weheklag. Detta 
kapitel, som måste anses som det mest centrala i hela avhandlingen, genomför en enda 
tanke. Leverkühn har blivit den musiker, som uppfinner tolvtonstekniken, och som i
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sina arbeten förverkligar denna. Den seriella kompositionen är det strängast möjliga sättet 
av musikaliskt skapande. Leverkiihns sista verk sysslar med Faust. Avhandlingen försöker 
nu påvisa, att romanen är komponerad efter motsvarande absoluta lagar och att yttrandena 
om Adrians kompoistion eo ipso innebär avslöjande utsagor om de historiska, teologiska, 
politiska och estetiska skikten i den. —  Det sjätte och sista kapitlet tar itu med Das 
Problem des Religiösen im  Doktor Paustus, en ofta och livligt diskuterad fråga. Jag 
skulle vilja citera en sats ur arbetet: »Indem Mann dem Roman zwei Hauptpersonen 
gegeben und sich selbst in zwei gegensätzliche Gestalten hineinprojiziert hat, hat er, 
seiner ästhetischen Ironie getreu, alle wichtigeren Fragen des Romans von zwei Seiten 
beleuchtet, weswegen es schwierig ist, ihn auf eine eindeutige Auffassung festzulegen» 
(262). Då emellertid Thomas Mann försvarar den stränga bundenheten på det estetiska 
och förpliktelsen på det etiska området, tror sig avhandlingsförf. kunna konstatera en 
religiositet. Liksom Leverkühn uppnår en högre frihet för det subjektiva uttrycket ge
nom att böja all subjektivitet under tolvtonsteknikens objektiva lag, så skymtar i den 
djupaste skuld hoppet om Guds nåd.

Denna sammanfattning kan bara antyda huvudproblemen. Förvisso måste genast be
tonas, att Gunilla Bergstens avhandling inte kommer med mycket nytt för den invigde. 
Av det nya material, som arbetet bringat i dagen, kan framför allt nämnas: Paul Tillichs 
brev, ur vilket Mann hämtat många citat, som han sedan byggt in i romanen; i av
snittet om de naturvetenskapliga källorna de bägge populärvetenskapliga bilderböckerna 
»Falterschönheit» av Portmann, som Brown redan hänvisat till 1962, och »Kunstgebilde 
des Meeres» av Masarey liksom även artikeln »We Live Inside a Globe, Too» av Potter; 
därtill kommer dessutom häftet »Die Freideutsche Position» från 1931 (s. 48 ff.). Det 
är förtjänstfullt, att avhandlingen avslöjar dessa källor. Men deras betydelse får heller 
inte överskattas. Det rör sig här om några ytterligare detaljer, som kommer till vår 
kännedom. Att Mann utnyttjat källor på detta sätt, vet vi sedan länge. Någonting av 
grundläggande betydelse förmår alltså dessa hänvisningar inte frambringa. Också de 
tankar, som presenteras i avhandlingen, föreligger i stort sett redan publicerade, framför 
allt då Gunilla Bergstens huvudtes angående den symboliska överensstämmelsen mellan 
Leverkühns kompositioner å ena sidan och Thomas Manns Doktor Faustus å den andra. 
Som allmänt omdöme kan sägas, att arbetet vittnar om vidsträckt beläsenhet. En stor 
del av den rikhaltiga litteratur, som behandlar denna roman, har studerats och utnyttjats, 
om också några väsentliga bidrag till ämnet försummats. Denna avhandlings största för
tjänst består däri, att man nu finner samlat i en bok, vad som publicerats på de mest 
skilda ställen: av Thomas Mann själv i hans verk och brev; av den vetenskapliga littera
turen; och av det, som Thomas Mann-arkivet i Zürich nu gjort tillgängligt. (Däremot 
saknas hänvisning till arkivet i Yale.) Denna samling av redan bekant material var 
nödvändig och är av värde för var och en, som sysselsätter sig med romanen. Arbetet 
vittnar om flit. Det gör ett öppet och ärligt intryck. På den positiva sidan skall också 
framhävas, att det är skrivet i en ledigt flytande och lättläst stil. Man skulle väl kunna 
tänka sig en annorlunda disposition, som först helt systematiskt tecknade den yttre bio
grafin och därefter gick in på Manns inre attityd gentemot de avgörande problemen, 
vidare angav Doktor Faustus ställning inom den litterära traditionen och jämförde den 
med författarens övriga produktion för att på detta sätt koncentriskt närma sig romanen 
själv. Boken skulle därmed ha vunnit avsevärt i enhetlighet och koncentration. Att be
härska tva sa omfattande områden som litteraturvetenskap och musikvetenskap ställer 
utomordentligt stora ansprak pa författaren av en avhandling. På denna plats återstår 
endast att nämna, att behandlingen av det rent musikaliska stoffet inte ger anledning 
till några större invändningar.

Till sin yttre gestalt ansluter sig boken till sina bägge föregångare i serien Studia 
Litterarum Uppsaliensia. Tyvärr har förf. varit försumlig vad gäller de tekniska detal
jerna: man tänker här t. ex. på åtskilliga fel och motsägelser i namnens ortografi, på 
den inkonsekvens, med vilken titlarna på vetenskapliga publikationer anges, samt på 
anmärkningarnas virrvarr. Detta är desto mera förvånansvärt, som den första avhandlingen 
i serien skulle kunnat tjäna såsom föredöme i detta hänseende. D et hade i hög grad 
ökat bokens vetenskapliga användbarhet, om förutom ett personregister också ett sak
register hade fogats till den, så att man t. ex. hade kunnat slå upp och se efter, i vilket
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sammanhang Rudi Schwertfeger får betydelse eller hur ledmotivet i Doktor Faustus ut
vecklar sig. Läsaren av romanen skulle då ha kunnat använda avhandlingen som ett 
slags uppslagsverk vid tolkningen av vissa avsnitt. Det kan emellertid inte skämma hel
hetsintrycket av att det rör sig om ett gediget och nyttigt arbete.

I det följande skall några problem beträffande avhandlingens metoder och resultat 
tas upp till närmare granskning. Avhandlingen grundar sig på Doktor Faustus-texten i 
den så kallade Stockholmer Ausgabe av år 1947. Författaren har år 1959 publicerat 
en uppsats om »Musical Symbolism in Thomas M anns Doctor Faustus». Där låg en 
senare upplaga till grund för undersökningen. En förklaring för denna övergång från 
en senare till den första upplagan saknas. I stort sett har romanen också i dess senare 
upplagor samma gestalt. Men Mann har redigerat den. T. ex. har han strukit en del 
ställen, antagligen för att ge verket en mera enhetlig karaktär. Han har också rättat 
till en del tryckfel, som står i första upplagan. Att avhandlingen grundar sig på första 
upplagan, medför bl. a. att den upptar också tryckfel när den citerar.

Egendomligt ter sig förhållandet till den vetenskapliga litteraturen. Denna är, vad 
Doktor Faustus beträffar, mycket omfattande. En sammanhängande översikt över forsk
ningsläget kring Doktor Faustus ges inte. Man kan väl hävda, att en sådan redogörelse 
hade blivit alltför omfattande. Märkligt är dock, att förf. ofta citerar vitt skilda åsikter 
av andra forskare utan att ta ställning till deras teser, t. ex. s. 40 not 5, s. 56 n. 4, s. 57 
n. 6, s. 60 n. 6, s. m ,  113, 114—115 osv. Trots förf. stora beläsenhet finns en hel 
del graverande luckor i litteraturförteckningen: K. Bock, Geschichtsbegriff und Geschichts
bild bei Thomas Mann (1959) hade varit viktig för kapitel IV »Doktor Faustus als 
’historischer’ Roman». B. Richter, Thomas Manns Stellung zu Deutschlands W eg in die 
Katastrophe. Ein Beitrag zum politischen Denken des Dichters ( i9 6 0 ), som av recen- 
sionsorganet Germanistik kallas »der bisher umfassendste und materialreichste Versuch» 
borde i vilket fall som helst icke ha förbigåtts. Upprepade gånger sysslar avhandlingen 
med ironiproblemet hos Mann; men den grundläggande boken Ironie und Dichtung av 
B. Allemann (1956), som ägnar 40 trycksidor just åt en undersökning av Manns ironi, 
har lämnats obeaktad. En bok, som innehåller mer än 100 sidor speciellt om Doktor 
Faustus, borde ha tagits till kännedom: P. Altenberg, D ie Romane Thomas Manns (1961).
H. Schwerte, Faust und das Faustische, som utkom våren 1962, innehåller bl. a. ett helt 
kapitel om Dürers kopparstick »Ritter, Tod und Teufel», vari Schwerte på ett slående 
sätt påvisar, att just detta kopparstick utgör en direkt källa för Manns tolkning av det 
tyska väsendet. Den boken som uteslutande sysslar med musiken i Th. Manns verk och 
utifrån denna synpunkt ger en hel tolkning av Doktor Faustus, nämligen V. Zmegac, 
D ie Musik im Schaffen Thomas Manns (1959), har inte heller konsulterats. D et är bara 
de viktigaste av två dussin hithörande publikationer som överhuvudtaget inte nämns.

Avhandlingen har två syften, som anges i titeln: att framlägga Manns källmaterial 
och visa, hur det använts, och att analysera romanens struktur. Första delen om källorna 
ger intryck av en mosaik, och förf. har själv betecknat det så. Det material som publi
ceras eller hänvisas till, är utomordentligt rikt. Man frågar sig, vilka principer som 
kan ha lett Gunilla Bergsten vid bedömningen av hur långt hon skulle gå i sökandet 
efter källor. Tre principer tycks vara möjliga i detta sammanhang: antingen går man 
ut på att framlägga samtliga källor; eller presenterar man bara det material, som man 
själv har upptäckt först och som hittills inte publicerats; eller också anför man ett fåtal 
exempel som belyser romanförfattarens sätt att arbeta. Fullkomlighet i presentationen 
av källorna har tydligen ej åstadkommits, eftersom t. ex. ett helt antal personer har 
förbigåtts, som lätt skulle ha kunnat spåras: musikdirektörerna Andreae och Sacher, re
daktör Schuh (som korresponderade med Mann och uppskattades högt av honom) m. fl. 
hade kunnat identifieras i uppslagsböcker, i det av dottern Erika Mann utgivna första 
brevbandet etc. När förf. förebrår Heller: »Heller hat sich indessen nicht die Mühe 
gemacht, alle die Vorbilder zu nennen, die er zu kennen vorgibt» (s. 23 n. 5), kan man 
med rätta fråga sig, varför författaren själv inte gjort sig mödan. Hon har inte gjort 
självständiga upptäckter, vad personmodeller beträffar, utan upprepar helt enkelt, vad 
andra forskare redan publicerat.

För avhandlingens andra del, som gäller romanens »struktur», är några begrepp ytterst 
viktiga. Jag är angelägen att framhålla, att de centrala termer Montage och Zita t är om
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sorgsfullt och väl definierade (s. 16). Tyvärr kan det icke sägas om andra lika centrala 
begrepp. Bokens titel innehåller ordet Struktur. Om man har en aning om på hur många 
och olika sätt detta ord används, kan man knappast förbigå ett närmare bestämmande 
av vad det i det aktuella fallet skall betyda. G. Müller och hans skola t. ex. avser där
med förhållandet mellan »Erzählzeit» och »erzählter Zeit». Romanisten H. Friedrich syf
tar med ordet på en hel epok, när han sätter titeln Zur Struktur der modernen Lyrik 
över en bok. H. Meyer har i sin uppsats D ie Struktur der Dichtung (1959) använt det 
nästan synonymt med »Stil» osv. Om man vet, att germanistkongressen i Marburg år 
1957 uteslutande var ägnad åt frågan, vad begreppet Struktur innebär (jfr kongressrap
porten av Brinkmann i Wirkendes W ort 1 9 5 7 /5 8 ), då inser man nödvändigheten av 
att definiera det. Begreppet M otiv förekommer rätt så ofta i avhandlingen. D et definie
ras inte, och det väntar man sig heller inte, om det används i vanlig mening eller i 
komposita såsom Leitmotiv. Men man blir tveksam, vad man skall föreställa sig, när 
begreppet löses ur sin bundenhet vid det konkreta stoffet och används som t. ex. på 
sidorna 244 eller 270.

Avhandlingens huvudtes, vad den s. k. strukturen beträffar, är att Leverkühns sista 
komposition Dr. Fausti Weheklag symboliskt stämmer överens med Th. Manns roman 
Doktor Faustus. Tanken är inte ny. Den har uttalats bl. a. av Jonas Lesser i hans stora 
monografi (1952) och också tagits upp av W illiams i uppsatsen Thomas Mann’s Doctor 
Faustus (1 9 5 8 /5 9 ). Denna tes ger ofta utmärkta resultat även vad detaljer beträffar. 
Jag vill som exempel bara nämna de intressanta iakttagelser som framförts om förbin
delsen mellan pojken Echo och analysen av Beethovens pianosonat op. m  (s. 2 3 3 -  
236). Vad uttrycksinnehållet beträffar, så är det väl mer eller mindre självklart, att 
Dr. Fausti Weheklag överensstämmer med romanen: både det fiktiva verket av Lever
kühn och romanen är ju Faust-problemets tolkningar av Thomas Mann.

Också den strukturella parellellen stämmer, om man håller sig till så allmänna be
grepp som »rationale Durchorganisation» (s. 222). Men »rationale Durchorganisation» 
skulle också kunna vara en karakteristik för t. ex. Wielands Agathon eller liknande 1700- 
talsromaner. I avsnitten Der strenge Satz och Dr. Fausti Weheklag går emellertid för
fattaren ännu längre och försöker bevisa, att hela Faustusromanen är uppbyggd efter 
tolvtonsmusikens princip. På s. 218 citeras Leverkühns föreställning av »der strenge 
Satz». Författaren framhäver med rätta, att denna teori inte kan överföras ordagrant 
till litterära kategorier. Längre ner på samma sida 218 skriver hon: »Ersetzt man die 
zwölf Töne durch eine Serie von Grundmotiven, so kann man das obige Zitat, mutatis 
mutandis, als eine Beschreibung des Doktor Faustus auf assen.» Inte heller denna tes är 
något nytt. Den har tidigare framförts av Lesser (Lesser s. 386), som försiktigt nog 
icke försöker genomföra den i förbigående yttrade tanken. Denna avhandlingens huvud
tes, vad romanstrukturen beträffar, är nämligen helt enkelt felaktig.

Kanske är det nödvändigt att i all korthet ange tolvtonmusikens princip. Den seriella 
kompositionen bygger på en serie av den kromatiska skalans tolv toner, som i början 
av verket har ordnats i en bestämd följd. Denna ursprungliga serie står fast hela kom
positionen igenom. Den upprepas i högre och lägre tonläge; den kan inverteras, så att 
den börjar bakifrån, och den kan spegelvändas; den fjärde möjligheten ligger i den 
inverterade spegel vändningen. Men i alla dessa möjligheter står tonernas följd fast och 
får inte rubbas. Utgår man ifrån denna allmänt erkända definition, så är det klart att 
det överhuvudtaget inte finns möjligheten att dra en direkt parallell mellan tolvtons
musikens »strenger Satz» och romanen Doktor Faustus. Ty denna parallell skulle betyda 
att motiven skulle stå i en bestämd ordning, och att denna ordning skulle återkomma 
orubbad eller i sin helhet inverterad hela romanen igenom. Och så är inte fallet i D ok
tor Faustus. D et är av principiella skäl inte möjligt i ett större språkligt verk. Författaren 
misslyckas med försöket att påvisa tesen i detalj. Inkonsekvens i betraktelsesättet och 
övertolkningar är följden. Jag skulle därför vilja föreslå, att man i stället talar om en 
ytterst tät vävnad av funktionella ledmotiv. Eftersom ledmotivet är den konstnärliga 
motsvarigheten till Nietzsches lära av »zyklischer Wiederkehr», skulle en sådan formu
lering påvisa det direkta sambandet mellan Thomas Manns världsåskådning och hans 
konst.

Men att ha en felaktig arbetshypotes behöver inte betyda, att alla resultat blir fel
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aktiga. Även om förf. går för långt i att tolka fram paralleller och korresponderande 
motiv, har avhandlingen påvisat en rikedom av möjliga överensstämmelser och allusioner, 
som man inte skulle vilja gå miste om. Trots alla brister hälsar man med tillfredsställelse 
den strukturanalytiska skola, som i Sverige samlas kring Studia Litterarum Uppsaliensia 
och deras utgivare.

Det sista kapitlet tar upp den gamla frågan, om verkets innehåll är ett religiöst pro
blem eller ej. Det kan icke förnekas, att Faust-stoffets ursprung har sina rötter i den 
religiösa sfären. Gud och djävulen strider om Fausts själ. Och det gäller även för de 
ställen, där Gud inte nämns. Början på den nyare tiden efter medeltidens utgång är 
så laddad med den religiösa frågan, att Gud alltid är närvarande, där djävulen förekom
mer. Men redan i Goethes drama är det inte fallet. Förvisso uppträder Vår Herre själv 
i Prolog im Himmel. Men Mephisto följer sedan Faust utan att man ständigt associerar 
Gud och det religiösa. Mephisto är inte heller bara det onda, han har blivit en typisk 
rationalismens gestalt. Och den kan tolkas både symboliskt och psykologiskt, men inte 
religiöst.

Thomas Mann går ännu längre i denna riktning. Djävulen i Palestrina står inte i 
motsats till Gud. Gud nämns överhuvudtaget inte. Detta faktum har redan påpekats av 
Kahler i essän »Die Säkularisierung des Teufels» och av Holthusen i hans skarpt kriti
serande bok »Die W elt ohne Transzendenz». Jag har i sammanfattningen av avhand
lingens sjätte kapitel genom ett citat påpekat författarens försiktiga, men absolut riktiga 
inställning till problemet (s. 262). Ändå kommer avhandlingen fram till resultatet, att 
något slags religiositet finns i Doktor Faustus. Mot denna tes kan åtskilligt anföras: 
alla religiösa ord av Leverkühn kan tolkas som yttringar av en paralytiker, som transpo
nerar i det religiösa, vad en frisk människa skulle förklara psykologiskt; Thomas Manns 
eget ställningstagande t. ex. gentemot Buisonjé (s. 262 n. 2) eller i brevet till Karl 
Kerényi av den 7 oktober 1936 osv. Man skulle kunna hävda att strävandet efter san
ningen redan är ett religiöst beteende. Men för Thomas Mann ter det sig annorlunda. 
I sitt stora festföredrag till Freuds 80-årsdag säger han om sin egen kärlek till san
ningen, att han har »ein Wahrheitssinn . . .  bis zu dem Grade, dass der Begriff der 
Wahrheit fast in dem der psychologischen Wahrnehmung und Erkenntnis auf geht» (Adel 
des Geistes 1945 s. 577). Avhandlingen hävdar beträffande Manns definition av demo
kratin: »Manns allgemein-humanistische Einstellung zeigt hier deutlich die Neigung, in 
die religiöse Sphäre überzugehen» (s. 267). Jag skulle vilja säga tvärtom: »Manns all
gemein-humanistische Einstellung bedient sich hier deutlich der religiösen Sphäre.» Och 
så är också fallet i Doktor Faustus.

Av de tekniska detaljer såsom ordfel, skrivfel, tryckfel osv. kan här endast de allra 
viktigaste anföras: Küssnacht i stället för Küsnacht (s. 3); AdG 461 i stället för AdG  
388 (s. 3 n. 1); Anette Kolb: Annette (s. 23, 30, 298); des Roman: des Romans 
(s. 96); Bedürfnis formeller Organisation: formaler Organisation (s. 98); Gedichtcyklus: 
-Zyklus ( i n ) ;  Gustaf Mahler: Gustav ( m ,  143); Erzählungsstil: Erzählstil (131); Her
mann Meyer: Herman (137, 138, 300); während der ganze Periode: ganzen (146); 
parodische: parodistische el. parodisierende ( 181/ 1); Neuere deutsche Literatur 3 i stället 
för 5 (2 3 1 /2 );  Seite 57 f oben: oben Seite 57 f. (2 4 3 /1 ); Man kan: kann (265); mit 
alttestamentarischen Motiven: alttestamentlichen (266); Keyserlingk: Keyserling (297).

Jacob Steiner.

Sv e n  LAGERSTEDT: Drömmaren från Norrlandsgatan. En studie i Henning Bergers 
liv och författarskap. Akad. avh. (Sthlm) Uppsala 1963.

Lagerstedts avhandling behandlar ett ämne som ur vetenskaplig synpunkt är nästan 
jungfruligt. Henning Berger har inte tidigare varit föremål för någon utförligare under
sökning. V i har i Bööks Resa kring Svenska Parnassen en bild av Berger som i mångt 
och mycket blivit representativ för uppfattningen om författaren. Den utkom två år 
efter Bergers död och Berger skulle inte ha läst den med större glädje. Böök står i 
huvudsak fast vid den hårda dom över författarskapet som han fortlöpande givit i sina 
recensioner, en bild av en nedåtgående författare, utrustad med otillräcklig fantasi och 
en ödesdiger brist på idéer. I ett avseende modifierar Böök sin tidigare uppfattning:


