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Det hör ofrånkomligen till genrens krav, att en fakultetsopposition ger störst u t
rymme åt den kritiska sidan av uppdraget. Men därför måste det också än en gång 
understrykas, att dr Weidels avhandling penetrerar ett stort författarskap, att det är 
hela Selma Lagerlöfs diktning som under vetenskapligt ansvar belyses. Kartläggningen 
av lag och evangelium följer otvivelaktigt väsentliga teman i författarskapet, och även 
om vissa av dr Weidels metodiska resonemang och hennes slutliga syntes icke övertygar, 
ger hennes avhandling i sina bästa partier fullgiltiga bidrag till Lagerlöfsforskningen.

Bertil Romberg.

Sv e r k e r  R . E k : Verklighet och vision. En studie i Hjalmar Bergmans romankonst. 
Akad. avh. (Uppsala) Sthlm 1964.

Sverker R. Eks avhandling om Hjalmar Bergman omfattar sex kapitel. Två av dessa 
kapitel, av någon anledning dispositionelit åtskilda, handlar om den beläsenhet av 
estetisk och psykologisk art som Bergman förvärvade under åren närmast efter sekel
skiftet. Ett tredje kapitel bjuder på biografisk forskning. Det ägnas Bergman själv 
eller rättare sagt hans sjukdomar. Avsnittet är kronologiskt disponerat och täcker stora 
delar av Bergmans liv från vaggan till graven. De tre sista kapitlen slutligen anslås åt 
tre centrala och svårtolkade Bergmanromaner, utkomna med tolv års mellanrum, näm
ligen Solivro, En döds memoarer och Clownen Jac.

Stoffgrupperingen kan verka överraskande och är väl, hur än avhandlingsförfattaren 
ansträngt sig att motivera den, inte helt problemfri. För att förstå den kan det först 
vara skäl att skärskåda de olika avsnitten vart för sig. Studiet av Bergmans ungdoms- 
utflykter i den teoretiska estetikens och psykologins värld motiverar Ek med att denna 
beläsenhet inföll under diktarens mest formbara period. Argumentet har länge brukat 
anses gångbart i gängse monografier av typ »Den unge Snoiisky» och skulle väl vara 
det även här, om förf. nämligen begränsat sig till att avläsa nedslag från denna ung- 
domslektyr endast i diktarens tidigare produktion. Lite besvärligare blir det genast, 
när han vill urgera att efterverkningar är märkbara ännu i diktarens sena alstring. 
Är det t. ex. nödvändigt att så snart föreställningen om förvärvade egenskapers ärft
lighet dyker upp i Clownen Jac anföra Ribot, som Bergman sannolikt läst vid pass 
trettio år tidigare? Har inte vid det laget föreställningen, om den nu emanerar just från 
Ribot, till den grad sammansmält med diktarens egen föreställningsvärld att inspira
tionskällor icke längre göres oss behov? Om man sålunda ibland kan tycka att Ek 
väl mycket »tänjer ut» betydelsen av de vackra fynd han gjort i den unge kandidat 
Bergmans bokhyllor, är det å andra sidan utmärkt att han vittjat dessa. I Bergmansam- 
manhang skulle man nämligen, om man ville, kunna anföra ett rätt ovanligt argument 
för inriktning på just ungdomslektyren. Diktaren hade under dessa tidiga år ännu 
ögonen någotsånär i behåll och kunde verkligen läsa mer extensivt! Stina Bergman 
har i minnesboken 1940 berättat, att det blev si och så med den saken efter äkten
skapets ingående. Då övertog hon, för att skona makens ögon, rollen som lektör. Hon 
läste högt för honom, allt —  får man veta —  utom vissa arbeten i »medicin, fysik och 
kemi» som var alltför tröglästa för att ägna sig för högläsning. Och hon anser sig på 
den grunden t. o. m. kunna fastslå, att »sedan jag kom i hans närhet vet jag att han 
aldrig idkat några som helst verkliga studier». Att Ek kunnat välja detta material 
som föremål för sin forskariver, har till sist ännu ett skäl, trivialt och outsagt men 
kanske i sista hand avgörande. Bergmanforskningens banbrytare Erik Hj. Linder har i 
sin grundliga genomgång av materialet här råkat lämna kvar ett intressant fält att 
bearbeta. Ek har utnyttjat detta förhållande med stor skicklighet och lyckats göra vik
tiga och värdefulla inbrytningar. Det betyder nu faktiskt inte, att han uttömt ämnet. 
Också framtida Bergmanforskare gör klokt i att personligen vallfärda till det Berg- 
manska biblioteket, inrymt i det s. k. Bergman-rummet i Örebro stadsbibliotek, innan 
de sätter pennan på papperet och ordar om den unge Bergmans förlagor och inspira
tionskällor. Här finns en rik fyndgruva, om vilken föreliggande avhandlingar och in
ventarieförteckning alls icke ger någon fullständig uppfattning.

Inriktningen och omfattningen av Eks biografiska forskningsföretag är något svårare
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att förstå. På s. 57 f. lämnar han själv sina skäl. Han önskar —  utan att skriva biografi 
i vedertagen mening och utan att belysa samtliga egenskaper hos föremålet! —  klar
lägga Bergmans beteendemönster och fastställa huvuddragen i hans referensram. Upp
giften förefaller mig en smula vag. Men alldeles särskilt vill han »centrera problem
ställningen kring en belysning» (?) »av de betingelser och de former i vilka den mer 
eller mindre omedvetna ’ångesten’ hos Bergman manifesterade sig» (s. 58). Företaget 
ter sig inte bara metodiskt svårbemästrat utan också svårt att avgränsa. Men framför 
allt inger det förväntningar, som framställningen inte riktigt infriar. Man har på känn 
att hur energiskt och tekniskt än Ek inregistrerar varje sjukdomssymptom —  alltifrån 
diktarens »domningar i benen» till hans schizoida symptom —  ändå kanske inte den 
svåraste uppgiften lösts, nämligen att teckna den komplicerade och problematiska psyko
logiska verklighet ur vilken den Bergmanska dikten framsprang. Valet av de tre ro
manerna Solivro, En döds memoarer och Clownen Jac som underlag för specialstudier 
motiverar Ek under arbetets gång med flera goda argument. Ett av de bärkraftigaste 
är, att romanerna representerar tre olika utvecklingsstadier i Bergmans produktion. De 
är kronologiskt tämligen jämnt fördelade över de tre decennier under vilka diktaren 
var verksam. Men de meddelar också, som endast få andra Bergmanromaner, i stor 
skala en genomförd och personlig livstolkning.

Det problematiska med avhandlingens avgränsning framträder emellertid mindre vid 
denna närsynta granskning av stoffet utan först när man frågar, vart författaren syftar 
med hela sin undersökning. Utgör dessa sex kapitel om Bergman lika många punkt
studier kring —  kronologiskt eller sakligt —  väl avgränsade specialområden? Eller 
syftar de de facto till att ge något mer, ett slags totalbild av diktaren och hans alstring? 
Av förordet får man inget entydigt besked. Först när man läst boken är det möjligt att 
ge svaret, ett svar som lyder: både —  och. Eller om man vill uttrycka saken något 
mer kritiskt: varken det ena eller det andra.

Hur Ek å ena sidan önskar begränsa sig men å andra sidan har svårt att underkasta 
sig begränsningens tvång kan illustreras med det antal litterära texter som dras in i 
undersökningen. I förordet heter det, med syftning på de tre romananalyserna, att förf. 
vill tillämpa »ett mycket radikalt selektivt förfarande». Endast »en antydan» skall ges 
om kontinuiteten och förskjutningarna i Bergmans produktion i stort. Hur realiseras 
dessa utfästelser i exempelvis kapitlet om Clownen Jac? En grov överslagsberäkning 
ger vid handen, att förf. utom clownromanen här drar in ett 40-tal andra Bergman- 
verk i diskussionen —  romaner, noveller, dikter, tidningsuttalanden —  och att han 
häråt anslår en tredjedel av kapitlets totala sidantal. Också kapitlet om En döds me
moarer rymmer vidsträckta utflykter i Bergmans övriga produktion, alltifrån Blå blom
mor 1906 fram till Marionettspelen 1915-16. Självfallet kan alltid sådana utvikningar 
och bryggor, inskott och utskott motiveras på något sätt, om inte annat så med att de 
berikar det studium man förelagt sig. Men med samma motivering och under de 
rubriker Ek själv valt skulle också många andra verk kunna förtjäna att behandlas, 
verk som nu av någon anledning helt eller delvis råkat hamna utanför blickfältet (så 
t. ex. stora delar av Bergslagsdiktningen, så många noveller i Amourer etc.). Det drag 
av nyckfullhet som på detta sätt kommit att vidlåda stoffurvalet sammanhänger kanske 
med den nyssnämnda svävningen i själva målsättningen: förf. tycks inte riktigt ha 
bestämt sig för om han skall skriva sex punktstudier eller om de skall tråcklas sam
man till att bli ett utkast till en fullständig Bergmanmonografi. Otvivelaktigt har emel
lertid avhandlingen i föreliggande skick blivit kongenial med ämnet. När man vänder 
blad, vet man alldeles som vid läsningen av en Bergmanroman aldrig riktigt vad som 
skall hända. Det gör boken mycket spännande att läsa, och det inträffar ofta, att man 
gläds över all frodig rikedom. Men man saknar det ögonblick som lär inträffa i den 
goda Bergmanromanen: den intuitiva syntesens, då allt upplevs som nödvändigt och 
ingenting som överskjutande eller överflödigt.

Också diffust avgränsade forskningsföretag kan emellertid rymma en myckenhet av 
lärdom, av solid primärforskning och intressanta, nya resultat. Eks avhandling gör det. 
Värdet i undersökningens första kapitel torde i första hand ligga i att man får en bild 
av Bergmans vidsträckta strövtåg i den teoretiska estetikens värld. Ek har med utmärkt 
spårsinne följt honom i denna svåra terräng. Något mer tvivelaktigt är det väl, om
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kapitlet också belyser Bergmans egen estetiska teoribildning och kontinuiteten i hans 
estetiska tänkande. Ty —  har jag frågat mig —  var Bergman egentligen en diktare som 
höll sig med någon genomförd, egen estetisk teori? Det förefintliga materialet, som 
skulle kunna styrka en sådan tes, är i varje fall inte särskilt stort och kanske inte heller 
helt jämförbart. Det rör sig om de estetiska föreläsningar som den 20-årige Bergman 
höll i Örebro år 1903 eller rättare sagt de tre föreläsningar som råkar finnas bevarade, 
vidare ett ganska knapphändigt tidningsuttalande från år 1917 Är patologisk realism 
konst? samt slutligen det föredrag Bergman höll år 1929 i Estetiska föreningen i 
Uppsala, Karikatyr och kliché. Yad därutöver kan mobiliseras är tre brev, till Klara 
Johanson resp. Ellen Key. —  I övrigt tvingas man, om man vill behandla Bergmans 
estetik, att övergå till att tala om något helt annat än hans teori, nämligen hans 
praxis. Om det första och viktigaste av dessa inlägg, de estetiska föreläsningarna, 
gäller att de obestridligen återger teorier. Men är det, kan man undra, Bergmans egna 
personligt tillägnade? För de senare dokumenten återigen, Är patologisk realism konst? 
och Karikatyr och kliché, gäller omvänt att de återger Bergmans egna personliga me
ningar. Men rör det sig här i någon mer pregnant bemärkelse om genomförd teori
bildning? Vill man hävda det, tycks man bli tvingad att diskutera »outtalade förut
sättningar» eller »outtalade premisser» av teoretisk natur, ett förfaringssätt som i sig 
är ganska avslöjande.

De estetiska föreläsningarna tillkom delvis som ett beställningsarbete på faderns 
initiativ. Denne önskade, att sonen inför de goda borgarna i Örebro skulle göra en 
lärdomsuppvisning. Beställningen effektuerades uppenbarligen rappt. De digra volymer, 
ur vilka Bergman excerperar, är ofta förstreckade och marginalkommenterade några 
tiotal sidor, sedan övergår kandidaten raskt till nästa auktoritet (exempel se nedan). 
Yrjö Hirns 312-sidors-volym Konstens ursprung, som fått lämna åtskilligt stoff till 
föreläsningarna, är uppsprättad bara delvis, nämligen s. 1—113 och 195—225. Redan 
detta ger en roande belysning av den brådska med vilken förstudierna bedrivits. Men 
också föreläsningarna i deras färdiga skick rymmer så många inre motsägelser och 
bugningar för vittskilda auktoriteter, att man snarare tycker sig ha att göra med ett 
hastigt tillkommet konglomerat av osmälta lesefriichte än ett dokument över en genom
tänkt, personlig åskådning. Diktaren är å ena sidan en visionär som åskådliggör 
transcendenta upplevelser (VI: 7) och Bergman refererar till renässansens konstnärer, 
som lärde att »gud uppenbarar naturens hemligheter för konstnären och besjälar ho
nom med en gnista av sin skaparkraft och skaparevishet» (V: 13). Men likafullt och 
på samma gång tycks konstskapandet kunna reduceras —  om jag får uttrycka mig så —  
till en ren blodtryckshistoria. På den senare linjen ter sig diktandet som ett slags av
lastning av ett övertryck av känslor hos diktaren liksom också konstmottagandet funge
rar så att läsarens vasomotoriska nervsystem retas, blodet pulserar, lustkänslor infinner 
sig och livskänslan stegras. I allvarligt syftande estetisk spekulation från samtiden 
saknas förvisso inte motsvarigheter till en sådan dubbel bokföring, där skapelseundret 
förs dels på metafysikens och dels på sinnesfysiologiens konto. Men så som Bergman 
utför saken, förefaller problematiken bara ungdomligt osäker. Han hämtar slagord och 
tankemönster hos Lionardo, Dürer och Wordsworth lika geschwint som han uppsnappar 
andra slagord och tankemodeller hos W ilhelm W undt eller Carl Lange eller Yrjö Hirn. 
Att den unge Bergman i hastigheten inte hunnit upptäcka svårförenligheten i alla dessa 
teorier, må vara en sak. Att Ek upptäckt dem men likafullt i den omogna eklekticismen 
vill se ett drag av självständig syntesbildning, förvånar mig mera.

Likafullt får man genom Eks explikation en i flera hänseenden värdefull översikt 
över förberedelsearbetet till Bergmans första flygförsök i estetikens sköna rymd. Fint 
och övertygande visar han t. ex. hur Bergman från W undt och Carl Lange hämtar stöd 
för tanken, att konstnärerna genom att reproducera en kroppsrörelse, en gest kan ge 
en rikare föreställning om vad som rör sig i en diktad gestalts inre än genom mången 
explicit psykologisk beskrivning. Hela den naturvetenskaplig-positivistiska idéorientering 
Ek här betonar skulle f. ö. kunna styrkas med fler exempel än dem han själv ger. Vid 
sidan av W undt kan nämnas en annan av den moderna psykofysiologiens banbrytare, 
Gustav Theodor Fechner. Dennes bok Vorschule der Aesthetik, Erster Teil, 2:e Aufl. 
Leipz. 1897 ingår nämligen i Bergmans bibliotek och bär på försättsbladet den i sam
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manhanget lämpliga påskriften »Hjalmar Bergman Stockholm Våren 1903». Förstreck- 
ningarna som är gjorda med ömsom blyerts, ömsom det svarta bläck Bergman tydligen 
ofta begagnade sig av, löper —  symptomatiskt —  endast fram till sidan 38! Arbetet 
omfattar inalles 319 sidor. Marginalanteckningarna ger stöd för tanken att Bergman 
också ur denna källa —  inte endast från Höffding, W undt och andra —  hämtat im
pulser till de resonemang han i föreläsningarna driver om lustens resp. olustens bety
delse i den estetiska verksamheten. Också Eduard von Hartmann, företrädare för en 
annan idéströmning och en auktoritet som Ek överlag behandlar ganska snävt i sin 
avhandling, bör här nämnas. Dennes Aesthetik, Die deutsche Aesthetik seit Kant, 
Leipz. u. å., ingår i Bergmans bibliotek, sporadiskt förstreckad och marginalkommen- 
terad. Jag skulle tro att Bergman hämtat ett och annat ur den. Så förefaller mig t. ex. 
uppgörelsen med Kants lära om ett allmängiltigt estetiskt omdöme (föreläsn. V: 6 och 
avh. s. 27) tämligen väl svara mot Hartmanns kritik av Kant i kapitlet »Der Kampf 
gegen den ästhetischen Sensualismus».

Vill man anställa jakt på Bergmans förlagor i de stycken han presenterar en mer 
romantiskt-symbolistisk estetik, kan säkerligen överlag åtskilligt finnas att hämta utöver 
vad Ek redan givit. Den kapitelöverskrift som Ek valt liksom de hänvisningar Bergman 
i föreläsningstexten ger till Goethe, har kommit mig att undra om vid sidan av Hart- 
manns Kantframställning inte möjligen Goethes estetik lämnat vissa impulser. Det skulle 
inte idémässigt svära mot det faktum, att Bergman också botaniserar i Lionardo da 
Vincis och Dürers renässansestetik. Även här går det att utpeka den exakta förlagan. 
Bergman har nästan ordagrant överfört resonemanget om Guds uppenbarelse av na
turens hemligheter för konstnären från Dr James W olfs bok om Lionardo da Vincis 
Trattato della pittura, ett arbete som är rubricerat Leonardo da Vinci als Aesthetiker, 
Strassburg 1901, och som Bergman ägde. Det relevanta partiet återfinnes på s. 100 f., 
och behandlar dels Lionardo, dels Dürer.

Efter granskningen av Eks resonemang om förlagor öppnar alltså vissa möjligheter 
till kompletteringar, jag vill i förbigående också nämna den i Bergmanforskningen för
bisedda kurslitteratur som Bergman läste i filosofi i Uppsala och i vilken ingick ej 
endast Moritz W ilh. Drobischs Neue Darstellung der Logik, Leipz. 1887 utan också en 
klassisk lärobok som Hermann Lotzes Grundzüge der Psychologie, Leipz. 1894. —  
Ett exempel på olycksfall i arbetet utgör avsnittet om Carl Lange avh. s. 37, där Ek 
gör gällande att Bergman från den danske fysiologens skrift Om Sindsbevaegelser 
hämtat idén, att ångesten spelade in i den njutning åskådarna erfor vid de romerska 
arenornas blodiga skådespel liksom ångesten också ger Hoffmaniader och äventyrs- 
historier deras »ganska underbara dragningskraft». För att få resonemanget att gå 
ihop, måste Ek supponera att Bergman givit Langes ord »skräck» en »obetydlig men 
signifikativ betydelseförskjutning» i det att Bergman talar om »ångest». Ek har tagit 
rätt författare men fel bok. Just detta resonemang och dessa exempel meddelar Lange, 
icke i Om Sindsbevaegelser men väl i Bidrag til Nydelsernes Fysiologi s. 22. Där an
vänder Lange själv genomgående ordet »ångest», varmed allt tal om signifikativa 
betydelseförskjutningar blir kärt besvär förgäves.

Om de estetiska föreläsningarna utgör ett något omoget och föga genomtänkt per
sonligt dokument, har de likväl fördelen att presentera ett material, där man direkt 
kan avläsa inriktningen av Bergmans studier. I avhandlingens tredje kapitel, som 
till stora delar handlar om Bergmans psykologiska och psykiatriska läsning, är den 
metodiska situationen en annan. Några samtida brevuttalanden, som belyser vad diktaren 
läst och vad han tagit djupare intryck av, finns inte. Det är överhuvud ont om sam
tida dokument, i vilka man kan finna direkta »nedslag» från förlagorna. Vilka böcker 
refererar man då och framför allt vaå i de många gånger omfattande psykologiska och 
psykiatriska handböckerna gör man sig besväret att referera? Bergmans bibliotek är 
stort, antalet volymer i vilka han varit framme med förstrykningar och marginalanteck
ningar också stort. Den enda rimliga urvalsgrunden tycks vara, att man väljer ut sådan 
litteratur och refererar sådana partier, som givit direkta »nedslag» eller »färgat av sig» 
på Bergmans litterära produktion, men också här insmyger sig en osäkerhetsfaktor, 
i det att »nedslagen» ofta är vaga eller kan beläggas först långt senare, ibland tio år 
senare än den presumerade läsningen ägde rum. Ek tycks vackla en smula mellan sina
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urvalsprinciper. Ibland tycks det räcka med att boken står på Bergmans bokhylla för 
att den skall tas upp till behandling, oaktat att den icke företer några förstrykningar 
eller avsatt några spår i Bergmans texter. Så t. ex. gäller detta om Hans Larssons dok
torsavhandling om Kant. Ibland tycks däremot förekomsten av täta förstrykningar vara 
skäl nog för Ek att förutsätta en påverkan och följaktligen också skäl nog för ett 
referat. Detta gäller t. ex. om Höffdings bok Grundlaget for den humane Ethik 
(s. 186 f.); att parallella tankegångar finns i Bergmans produktion fram på 20-talet 
kan ju inte gärna vara ett tungt vägande skäl. Ibland noterar Ek att det finns för
strykningar men konkluderar: »Då läsningen i varje fall inte förefaller att ha satt 
några litterära spår, lämnas detta arbete utanför den fortsatta diskussionen» (s. 170). 
Detta gäller om Charcots Leçons sur les maladies du système nerveux (förstrykningarna 
gäller inom parentes sagt bl. a. sådana företeelser som ögonsjukdomar, tabes, paralysie 
agitante och paralysie générale).

Också med de osäkerhetsmarginaler som forskningssituationen ofrånkomligen ger 
och med de vacklande urvalsgrunder som icke lika ofrånkomligt tillämpats har Ek 
likväl i detta parti givit ett mycket väsentligt bidrag till Bergmanforskningen. Mer 
energiskt än någon tidigare Bergmanforskare har han sökt fastställa den teoretiska 
bakgrunden till Bergmans människouppfattning och resultaten ter sig ofta övertygande. 
Sannolikheten för att Ribots ärftlighetsteorier spelat in vid utformningen av Bergmans 
determinism är stor, likaså att Höffdings resonemang om »det formale och reale Selv» 
haft betydelse för Bergmans spekulation om jagmedvetandet och dess gränser. Ville 
man, skulle man förstås kunna anföra, att de överensstämmelser som Ek framhäver ofta 
är icke-exklusiva. Tron på förvärvade egenskapers ärftlighet t. ex. var ju den gängse 
i en stor del av den 80- och 90-talslitteratur, som Bergman har på sina bokhyllor, och 
dominerade ännu i Bergmans egen berättargeneration. (Mendels teorier återupptäcktes 
ju först år 1900 och fick mig veterligen ett av sina första nedslag i svensk litteratur 
i Hellströms Snörmakare Lekholm, alltså långt in på 1920-talet.) Att Bergman litterärt 
utförde denna tanke mer energiskt än mången annan är visserligen sant. Och det är 
värdefullt att få veta, att han haft Ribot på sin bokhylla. Men hur mycket han hämtat 
just från Ribot och hur mycket han hämtat ur andra källor —  och ur egen erfarenhet! 
—  är med föreliggande brist på upplysande brevmaterial svårt att säga. På samma 
linje skulle man kunna förebrå Ek att han onödigt hårt binder en novell som Rolf 
Rygell (sannolikt från 1915) med dess vaga antydningar om »suggestion à la veille» 
vid just den auktoritet, som råkar stå på Bergmans bokhylla, nämligen Albert Molls Der 
Hypnotismus. Moll utgör ju endast en gren av en större naturvetenskaplig tradition 
inom suggestionspsykologin, som utövat stort litterärt inflytande. I Bergmans bibliotek 
ingår t. ex. en otalig mängd skönlitterära skildringar, så t. ex. huvuddelen av Strind
bergs sennaturalistiska alstring och 90-talsdramatik, där hypnosscener och skildringar av 
vakensuggestion som Hans Lindström visat överflödar efter det mönster som givits av 
Nancyskolan och den Bernheimska suggestionspsykologin. Allrahelst som de direkta 
nedslagen från Moll är tvivelaktiga, hade det nog varit en smidigare väg att antyda 
Bergmans sannolika beroende av denna större 1880- och 90-talstradition (Strindberg, 
Geijerstam m. fl.) och sedan spela fram Moll som en kompletterande länk i indicie
kedjan.

Om överensstämmelserna mellan Bergmans fiktiva skildringar och förlagorna i detta 
fall är icke-exklusiva, är de i några andra fall endast vaga eller partiella. Detta gäller 
i m itt tycke t. ex. den påstådda likheten mellan Fredrik Langes skildring av sjuk- 
domsradikalen »melankoli» och Fru Gudrun på Hviskingeholm (återigen en sen skrift, 
från 1912) avh. s. 178 f. och 281 f. En detaljjämförelse ger till resultat fler olikheter 
än likheter. Lika ovisst är det om skildringen av paranoida vanföreställningar i novellen 
Hetsning eller tvångsföreställningen i Den falske Christoforo (avh. s. 179) behöver 
förutsätta Langestudier. I det förra fallet kan skildringen nöjaktigt förklaras med Berg
mans egen svartsjuka (s. 109), i det senare med Dostojevskijinflytandet (s. 199 f.). Kan 
då ej samverkande faktorer och incitament tänkas? går det naturligtvis att invända. 
Jo visst. Men då inga förstrykningar eller anteckningar finns i Bergmans exemplar av 
Fredr. Langes bok, då vidare inga brevuttalanden eller annat stoff anförts som styrker 
hans intresse för boken, måste man för att ha anledning att referera den och göra ett 18
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relevant urval ur den liksom förstås än mer för att urgera en påverkan, ha ganska 
tydliga »nedslag» att anföra som belägg. Då sådana saknas, tycks mig frågan om 
Bergman överhuvud läst denna auktoritet alltfort stå öppen.

De metodiska vanskligheter jag här pekat på utmärker nu nästan all komparativ 
forskning. Och det vore orättvist att påstå, att Ek syndar mer än de flesta. Tvärtom står 
han väl, genom sitt flitiga studium i Bergmans bibliotek, på säkrare grund än många 
andra påverkningsforskare. Den idéorientering i naturvetenskaplig och positivistisk 
riktning som här betonas tycks mig också i stort väl belagd liksom betydelsen av Berg
mans Spinoza-studium. Möjligen uppträder här ett problem som man kan ha olika 
mening om och som berör avhandlingens hela linjeföring. Det är frågan hur tidigt 
man i Bergmans produktion kan avläsa hans strävan att förena ett deterministiskt tän
kande med ett finalt. Med den sammanhänger nära en annan fråga. Hur tidigt möter 
man ett tydligt genomslag för religiösa och metafysiska livstolkningar? I Eks avhand
ling hävdas, att impulserna från Spinozaläsningen inte slår fram fullt entydigt förrän 
1918, i En döds memoarer (s. 190, 292). Här upptäcker Jan Arnberg en gudomlig 
kraft, en barmhärtig sådan, bakom de med nödvändighet verkande naturlagarna. Möj
ligen kan en omsvängning noteras redan omkring 1915, i Marionettspelen.

Är en sådan historieskrivning riktig eller ens sannolik? Jag har fäst mig vid att 
Bergman i sitt bibliotek äger en i Bergmanforskningen egendomligt förbisedd källa, 
Allén Vannérus Till det andliga lifvets filosofi (1910), ett arbete som han kan ha 
läst redan utgivningsåret. I intressanta marginalanteckningar kommenterar Bergman 
just den grundfråga som denne på sin tid ganska kände svenske filosof brottades med, 
nämligen hur man skall kunna förena ett naturvetenskapligt betraktelsesätt med ett 
finalt eller teleologiskt. »Om den enskildes lif är ändamålsbestämt, då måste ju äfven 
världsprocessen vara det», antecknar Bergman på en sida i boken. Världsprocessens 
ändamålsbestämning, det låter metafysiskt och en smula tyskt. Det klingar rentav som 
Leibnitz i hans berömda Theodicé, vilken mycket riktigt återfinnes hos B. B. Carlanders 
författare och med den signifikativa anteckningen på försättsbladet »Dresden 1900». 
Men frågan är i själva verket gemensam för en vidsträckt tanketradition, ur vilken 
Bergman flitigt botaniserar. Redan under åren efter sekelskiftet bör han ha mött samma 
problem t. ex. hos Hartmann, vars Philosophie des Unbewussten finns i biblioteket men 
vars betydelse Ek nästan helt avvisar. Denne arbetade just med att slå en brygga mellan 
naturvetenskaplig-deterministisk betraktelse (kuriöst nog alldeles samma auktoriteter som 
Bergman hade: Fechner och Lotze) och en religiös-final (modell Leibnitz). Ända
målet med den enskildes liksom världscyklernas liv var enligt Hartmann döden. Och 
det var människans uppgift att genomlida serien av desillusioner (en av dem var den 
positivistiska utvecklingstrons förvissning om en himmel här på jorden). På flera av
görande punkter stämmer dessa konceptioner med grundritningen i Bergmandokument 
som det meditativa utkastet (1903), brevet till Brulin (7.11.06) med dess rekommenda
tion om en livsstegring för att därmed snabbare åstadkomma död, liksom med ro
manen Solivro (1906). Själva slutscenen i Solivro, som jag tycker att Ek inte helt har 
lyckats med, är ju en hymn till döden som ger livet dess mening. Här liksom förstås 
än mer i En döds memoarer är det svårt att hålla tillbaka tanken på ett inflytande från 
Hartmann eller från den auktoritet som denne (jfr Abschnitt C, kap. XIII) i sin tur 
stödde sig på, Schopenhauer. Schopenhauers essä Om avsiktligheten i den enskildes 
öde i Parerga och Paralipomena tycks mig nästan i detalj ge ett facit till hela Berg
mans problembrottning kring frågorna om determination, finalitet, geniusföreställningar 
och dödsmedvetande. Håller man detta perspektiv öppet, blir det heller inte svårt att 
redan i Solivro urskilja en gudsföreställning av just den lite obestämda, synkretistiska 
prägel som Hartmann och Schopenhauer i nämnda texter umgås med. Denna makt är 
barmhärtig, därför att den ger Solivro döden. Och när gästvännen (X: 255) insinuerar 
att Solivros saga skulle vara »ändamålslös», lämnar verkligen inte berättaren-författaren 
denna fråga öppen som Ek påstår (s. 266). Tvärtom går han tillrätta med sin inter- 
lokutör och uppstämmer den storslagna hymn till Skaparen som styr människornas liv 
in i den natt, som är döden (X: 257 f.). Därmed får man ett annat perspektiv på den 
romangestalt, vars sista signifikativa kroppsrörelse före dödsögonblicket skildras så: 
»Plötsligt lyfte han sina händer lik en bedjande. Och föll.»
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Solivro är inte den enda text, där jag tyckt mig märka att Ek något överdrivet 
suggererar fram Bergmans naturalistiska orientering och håller ute eller dämpar ner 
en annan viktig sida, den som kan kallas den religiöst-metafysiska och som svarar mot 
de romantiskt-symbolistiska dragen i författarskapet. De estetiska föreläsningarna, Blå 
blommor, Den falske Christoforo skulle kunna tas upp ur denna synpunkt. I diskus
sionen av det s. k. meditativa utkastet från 1903 är tendensen särskilt tydlig. Höffding 
får här (s. 196 f.) bli en garant för Bergmans naturvetenskapligt färgade tro på inom
världsliga kausallagar. Men är Höffding en osviklig sådan garant? Vid sidan om de av 
Ek nämnda Höffdingtexterna läser Hjalmar Bergman vid denna tid också Höffdings 
Religionsfilosofi (1901), bl. a. partiet om hur tanken på mekaniska orsakslagar skall 
kunna förenas med »den Kendsgerning at der gives en Verdsorden». I denna skrift 
har den gamle Bröchnerlärjungen och vänsterhegelianen Höffdings protest mot reli
gionen stillnat av. Tron på »livsvärdena» —  just det ord Bergman älskar att använda 
—  är också Höffdings, och han menar att det är religionens uppgift att värna dessa 
livsvärden. Försiktigt antyder han möjligheten att naturvetenskaplig determinism och 
en religiös livstolkning med ändamålsorsaker i framtiden skall kunna samsas sida vid 
sida. »Finaliteten ligger innesluten i rationaliteten», skrev Hans Larsson. Något liknande 
tycks ibland ha föresvävat den Höffding som skriver Religionsfilosofi. Det bör inte 
ha varit helt främmande tankegångar för den unge Hjalmar Bergman som gjort sin 
litterära debut med dramat Strid. I det skildras hur huvudpersonen Albert tvingas fram 
till insikten att en gudomlig makt handlar i den grymmaste determination, att t. o. m. 
lidandet har sin mening om det uppfattas som ett led i en gudomlig världsplan.

Om det på dessa punkter ter sig frestande att polemisera mot Ek beror det ytterst 
på att han lagt fram en Bergmantolkning som äger konsekvensens vackra slutenhet. 
Han driver verkligen en tes, som utgör ett intressant genmäle till Linder, Kulling o. a., 
och han redovisar öppet och ytterst stimulerande sina skäl. Detta är redan i och för sig 
mycket aktningsvärt.

I det biografiska kapitlet skulle förf. troligen ha vunnit på att något tydligare redo
visa sitt beroende av föregångaren, Erik Hj. Linder. Utan parallelläsning är det rentav 
svårt att alltid urskilja vems rön som är vems. Frikostigare hänvisningar skulle alltså 
inte ha skadat. Men i sin tolkning av fakta och i sin forskningsinriktning följer Ek 
sannerligen inte heller här Linderska spår.

En huvudtes i kapitlet är, att Bergman skulle ha företett »en konstitutionell schizoid 
läggning». På den återförs en hel rad fenomen såsom diktarens medvetna isolerings- 
behov, hans paranoida svartsjuka, hans upplevelser av spaltning av jaget in duplo, 
ja rentav hans alkoholism i slutstadiet. Man kan undra om alla dessa drag är historiskt 
belagda. Utvisar t. ex. Elna S:t Cyrs relation om barnet Hjalmar (avh. s. 465, not 75) 
otvetydigt en »medvetet eftersträvad» isolering? Är det inte sannolikare att den lille 
tjockisen Hjalmar —  enligt dr Billström berodde Bergmans sjukliga fetma på ämnes- 
omsättningsbesvär —  helt enkelt tvangs att hålla sig utanför vanliga barns lekar, ett 
öde som i sig brukar kunna vara neurotiserande och störa kontaktförmågan senare i 
livet. Och är upplevelserna av jagspaltning eller alkoholism odiskutabla symptom på 
schizoidi? Docenten Mats Gruvstad, som i egenskap av psykiatrisk expert för min 
räkning granskat kapitlet, har anfört att drömmar om jagspaltning i och för sig utgör 
mycket vanliga former av ångestdrömmar också hos personer utanför den schizofren
schizoida formgruppen. Analogt är förhållandet med vakenupplevelser av jagspaltning. 
Alkoholmissbruket kan likaledes ha en hel rad orsaker utom just den s. 477, not 292 
anförda. Svårigheten att ställa diagnos på en död diktare är sålunda betydande, och de 
blir inte mindre när som här skett en litteraturhistoriker försöker i efterhand under
bygga en död läkares diagnos. Utgångspunkten är nämligen dr Jakob Billströms tes, 
att Bergman skulle ha företett »schizoida drag». Men vad menade Billström med ter
men? N är denne läkare 1915 behandlade Bergman, är det tveksamt om schizoidi- 
begreppet ens var uppfunnet eller i varje fall känt av Billström. Det kom i svang först 
med Kretschmers Körperbau und Charakter 1921, enligt vad som meddelats mig av 
prof. B. Jakobovsky och doc. M. Gruvstad. Om Billström redan 1915 tänkt någonting 
i den här riktningen (vilket vi inte vet —  journalen är bränd), bör han ha stött sig 
på Eugen Bleulers gamla undersökning om schizofrenin i Dementia praecox 1911,
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den dåtida svenska läkarkårens huvudsakliga informationskälla. Däremot är det säkert* 
att Billström 1941 i ett samtal med Erik Hj. Linder och då sannolikt i anslutning till 
Kretschmer karakteriserat diktaren som schizoid, ett samtal av vilket Linder i sin bok 
1962 i sin tur ger två inbördes stridiga relationer (Sju världars herre, s. 142 och 190).

Ek avvisar, säkert med all rätt, tanken att Bergman någonsin skulle ha hamnat i en 
fullt utbildad psykos, dvs. varit schizofren. Men när han lanserar tesen om en »konstitu
tionell schizoid läggning» binder han sig likafullt ganska hårt vid en diagnos. Och 
han tycks redan därmed vara inne på Kretschmerska schemata. Kretschmer betonade just 
sambandet mellan konstitution och temperament, mellan Körperbau und Charakter. 
Och »konstitution», Körperbau, var i hans språkbruk nästan genomgående liktydigt med 
»nedärvd konstitution», ett betraktelsesätt som man här och var skymtar i Eks fram
ställning. Docent Gruvstad har anfört, att den Ekska tesen i denna form blir något 
svår att belägga, att den vidare något strider mot kapitlets anläggning där ju trots allt 
stort intresse ägnas jämväl åt miljöfaktorerna och att man slutligen —  om man går 
på denna linje —  borde ha preciserat var på den Kretschmerska skalan av schizotyma 
temperamentsvarianter Bergman infaller. En smidigare väg hade varit om förf. givit 
en förutsättningslös beskrivning av de olika sjukdomssymptomen utan att så hårt binda 
sig vid någon bestämd diagnos. En fördel hade varit att förf. därmed också kunnat 
lösgöra sig från det Kretschmerska arvs- och konstitutionstänkandet som i dag till 
stora delar representerar en sönderskjuten teoribildning. Om han vid en sådan be
skrivning i förekommande fall (som Linder) talat om »schizoida drag», hade det varit 
honom obetaget.

Resonemanget klargör väl egentligen bara önskvärdheten av att, om en forsknings
inriktning av detta slag väljes, ett samarbete etableras där psykiatern i egenskap av 
medförfattare kan styra valet av argumentation och terminologi på grundval av det 
material, som litteraturhistorikern med sin träning i källkritik bör kunna säkerställa. 
Också Eks diskussion av syfilis och ev. paralysie générale (s. I52ff . )  aktualiserar denna 
önskan. Den fantasifulle och i läkekonstens handboksflora väl bevandrade Bergman 
ägde en notorisk förmåga att dupera läkare och vänkrets med symptom och diagnoser 
av allehanda slag. Delvis berodde det väl på hans önskan att förvärva medlidande, delvis 
kanske också på att han njöt av att demonstrera sitt stora medicinska vetande. Ibland 
har man intrycket att offret för den Bergmanska fantasien inte var han själv utan 
läkarna (så t. ex. när han en gång efter en konsultation hos själve Bror Gadelius be
låtet summerar: »Han var lika lätt att dupera som alla andra!»). —  Under dylika om
ständigheter blir uttalanden av Bergman själv om krämpor och sjukdomar, om hans 
sjukhusvistelser och läkarnas åtgärder ur källkritisk synpunkt osäkra. Om Bergman till 
tre personer —  Ek uppger inte vilka sagesmännen är, varför uppgiften inte kan veri
fieras —  sagt att han led av syfilis (avh. s. 154), så är detta inte i och för sig något 
indicium för att han också led av denna sjukdom. Möjligheterna är många. Han kan 
ha velat stoltsera med en »litterär» åkomma som dekadenta litteratörer alltsedan Baude- 
laires dagar gärna omgivit med förfallets mystik. Han kan också ha grubblat över sin 
ögonsjukdom och fantiserat ihop en orsak eller förstås lika gärna, misstänkt och ha 
fruktat att han efter något äventyr i ungdomen smittats av syfilis. Inte heller behöver 
nödvändigtvis brevet till Tor Bonnier den 21.3.1930 (avh. s. 152), i vilket han talar 
om »paralysie» —  observera att det i brevtexten alls inte talas om »paralysie générale»! 
—  utgöra något indicium på att han verkligen led av syfilis och dess följ dsjukdom. 
Brevets galghumoristiska vändningar bör nog överhuvud tas med största försiktighet. 
Ögonsjukdomen 1902 kan enligt den medicinska sakkunskapen ha varit en neuritis 
optica eller polyneurit och behöver inte ha berott på syfilis. Genomgång av Wasserman- 
provet liksom medicineringen (jod, kvicksilver och arsenik) 1912 var rutinåtgärder för 
en hel rad ospecificerade nervsjukdomar. Summan av denna indiciegenomgång tycks bli, 
att man med full visshet i nuvarande läge kan fastslå endast att man måhända miss
tänkt syfilis, inte att Bergman också »med stor sannolikhet led» av denna sjukdom.

Beträffande en tredje tes, den att Bergman skulle ha varit homosexuell, är jag där
emot i sak beredd att ge författaren rätt, kanske alldeles särskilt om han uttryckt saken 
så att Bergman visat tecken på bisexualitet. Att någon form av homoerotisk böjelse 
präglar Bergman, har jag nämligen svårt att komma ifrån. Alldeles särskilt svårt blir
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det om man tar del av en del material från diktarens sista år, som Ek inte kunnat 
åberopa. Beträffande den tekniska bevisningen kan däremot vissa invändningar resas. 
Det är otillfredsställande att förf. här —  som i fråga om schizoidiresonemanget —  
så ofta håller utsagorna på växlande sannolikhetsnivå. Ett »antagande» att Bergman 
1914—15 skulle ha blivit medveten om sin homosexuella läggning (s. 133, rad 2 och 4) 
växer på sidan 139 till faktum utan alla reservationer (rad 21). Det är likaså be
svärande att förf. åberopar sagesmän utan att kunna uppge deras namn, när samtalen 
ägt rum etc. (jfr s. 142) eller drar fram fakta ur källor som han varit förhindrad att 
åberopa, så t. ex. uppgifterna om Bergmans nattliv i Berlin (s. 156). Ek lämnar här 
läsekretsen utan verifieringsmöjligheter och därmed också utan möjligheter till käll- 
värdering. Att samma trafik med ömtåliga fakta bedrivs också på andra håll i Bergman- 
forskningen och att Ek dessutom, i de delar jag kunnat kontrollera hans resonemang, 
visat sig vederhäftig, utesluter inte intrycket av skönhetsfläckar. En stor sådan utgör 
enligt vad jag påpekade vid disputationen också resonemanget om att det Bergmanska 
äktenskapet skulle ha varit ett mariage blanc (s. 104). Ek diskuterar inte detta svår- 
bevisade förmodandes verkliga proveniens. I stället hänvisar han till att Linder i Sju 
världars herre skulle ha antytt att det blev ett mariage blanc, ett påstående som —  om 
man fingranskar Linders formuleringar —  visar sig sakna täckning.

Om kritik sålunda med fog kan riktas mot Eks biografiska kapitel, hans källkritik 
och redovisningsteknik, står det likafullt fast att avsnittet i viktiga stycken berikat vår 
kunskap om Bergman. Den omsorgsfulla vägningen av de litterära kontra de utom- 
litterära källornas vittnesbörd om Bergmans barndomsupplevelser är energiskt genom
förd. Redovisningen av Bergmans första nervkriser åren efter sekelskiftet tycks flytta 
tillbaka gränsen för Bergmans mer permanenta sjukdomshistoria. Samarbetet med 
hustrun tecknas intressant och på grundval av delvis nytt material. Och även om, 
som förtrytsamma kritiker påstått, Ek skulle ha tecknat diktarens sista tragiska för- 
fallsperiod i alltför mörka färger, har han obestridligen här lagt fram ett material 
vars bevisvärde det fordras åtskilliga ansträngningar för att bortförklara. Särskilt väl 
tycks mig förf. också ha kunnat utnyttja sin biografiska kunskap i studiet av Clownen 
Jac. Såväl romanens innehåll som dess form blir fullt förståeliga först mot den bak
grund Ek tecknat av Bergmans sena sjukdomsutveckling. Mera kritisk är jag inför 
tanken att schizoidi-resonemanget på något väsentligt sätt kan sägas orsaksförklara den 
formella utgestaltningen av En döds memoarer. Om förf. begränsat sig till att säga, att 
Jan Arnbergs overklighetsupplevelser som de gestaltas i romanens tredje och sista 
avsnitt utgör den fiktiva motsvarigheten till vissa Bergmans egna upplevelser, skulle 
resonemanget kanske inte ha stött på invändningar. Men det gör Ek inte. Han hävdar 
(s. 322) att Bergmans schizoida läggning »drev honom» att gestalta dessa overklighets- 
tillstånd i Arvet och löftet i renodlad form. Varför »drev» den honom just här, kan 
man undra, varför inte i första eller andra avsnittet av romanen? Och varför »drev» 
den honom inte att skriva så i böcker, där han nu faktiskt producerat ganska rejält 
handfast realism, t. ex. Hans nåds testamente? Mina invändningar avser förstås bara 
att illustrera en generell svårighet, nämligen att med någon säkerhet använda den här 
typen av biografiska orsaksförklaringar. Man använder dem, där de så här i efterhand 
ser ut att passa, annars inte. För egen del är jag inte säker på att Bergman var 
schizoid, inte heller att han var tvungen att skriva på ett särskilt sätt i sista tredjedelen 
av sin roman. Den förskjutning i den realistiska illusionsverkan, som Ek utmärkt 
illustrerat, kan lika gärna vara resultatet av medveten artistisk beräkning. Det är en 
hypotes som får sannolikheten för sig, när man observerar att en upplösning av verk- 
lighetskänslan vid den här tiden var litterärt mode hos en stor grupp författare, av 
vilka förvisso icke alla var schizoida.

Med detta är inte sagt, att kapitlet om En döds memoarer därmed skulle ge ett 
allvarligt hugg på sig. Efter min mening tillhör detta parti som helhet ett av avhand
lingens allra tyngst vägande. Det rymmer en mångfald intressanta och väl underbyggda 
rön. Den idéhistoriska diskussionen förs på utomordentligt hög nivå och inte minst 
värdefull är den i förhållande till Linder ovanligt utförliga genomgången av bokens 
berättarteknik och estetiska uppbyggnad.

Också partiet om Clownen Jac är förtjänstfullt. Ek illustrerar t. ex. här övertygande,
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hur romanen ursprungligen planlagts som en uppfostringsroman, en plan som sedan 
fått vika för en ny konception: en roman om konstnärslivet. Han illustrerar vidare, 
hur romanen inrymmer en intensiv debatt kring moraliska problem, delvis driven i 
kategorierna amerikansk förljugenhet och gammal svensk hederlighet. Han utreder 
maskmotivets centrala roll och debatterar —  dock utan att riktigt tydligt markera t. ex. 
Torsten Klackenbergs insatser på området —  Freudläsningens betydelse.

På några punkter har min eftergranskning likväl givit andra resultat. Det förefaller 
mig sålunda evident, att de tre existerande manuskriptsversionernas beroendeförhål
lande till varandra är ett annat än vad avhandlingen antyder. En jämförande detalj - 
granskning, möjlig att utföra endast om man lyckas utverka tillstånd att förflytta 
manuskripten mellan de stockholmska arkiven, ger till resultat, att Radioversion I 
(Rv I) och Bonnierversionen (Bv) vad den maskinskrivna texten beträffar är full
komligt identiska. Textytans fördelning på sidorna, över-x-ningarna, felstavningarnas 
förekomst etc. styrker denna iakttagelse. Vill man fastställa relationen mellan texternas 
tillkomsttid, är givetvis denna ursprungliga maskinskrivna text den enda relevanta, inte 
senare tillkomna för hand gjorda överstrykningar, tillägg, ändringar etc. —  ingrepp 
som inte bara är olika i R v l och Bv utan som också kan ha tillkommit vid olika tid
punkter i de två manuskripten. Ett närmare studium av maskinutskriften visar nu, att 
de båda manuskripten står i den relation till varandra, som en genomslagskopia står 
till originalet när man skriver ut ett manus på maskin. Inte så att förstå, att Bv helt 
enkelt skulle utgöra en kopia till R v l, eller omvänt. Förhållandet är något mer kom
plicerat. Svagare genomslagstryck och (ibland) tunnare kopiepapper kan iakttas ett visst 
antal sidor i Bv, medan Rv I då i motsvarande partier företer originaltryck, varpå för
hållandet blir det omvända etc. —  växlingen kan följas tvärs genom hela det om
fattande manuskriptet. Men den omständigheten att maskinutskriften står i denna in
bördes relation utvisar, att versionerna i sitt ursprungliga skick tillkommit vid samma 
tidpunkt. —  Med denna iakttagelse faller, så vitt jag förstår, en hel del av de resone
mang Ek för på s. 386 angående manuskriptens beroendeförhållande och som anger, 
att R v l skulle utgöra den »första» utförda renskriften av den förlorade originalver
sionen, medan Bv skulle ha tillkommit senare.

Som nästa led och för att bestämma romanarbetets fortgång tilldrar sig däremot 
ändringarna i den ursprungliga texten intresse. Men först här! Eftersom uteslutningar i 
den ursprungliga texten är av särskilt intresse i Eks bevisföring, är det av vikt att 
konstatera när de inträffat. Ek synes, och med rätt, räkna med att Radioversion II till
kommit senare än R vl. Med undantag för romanens sjätte kap. som saknas i Rv II 
använder han sig emellertid något överraskande av denna senare version, när han på 
sidorna 386 ff. med ungefär ett dussin citat eller hänvisningar vill ge oss en före
ställning om romanarbetet i dess tidiga stadium, dvs. det stadium då Bergman ännu 
umgicks med planer på att låta romanen utgöra en uppfostringsroman. En jämförande 
kontroll skulle ha övertygat Ek om, att de citat han anför ur R vII utan svårighet 
återfinnes på motsvarande ställen också i R v l och inte bara där utan även i Bv, dvs. 
den text efter vilken romanen gick till sättning i slutet på oktober. Slutsatsen kan inte 
bli mer än en. De nedstrykningar som föreligger i den färdiga romantexten och som 
Ek utnyttjar för att visa Bergmans förändrade intentioner, har ägt rum först på kor
rekturstadiet. För bedömningen av när Bergman under skedet juli—oktober börjat »lägga 
om» sina planer, är detta resultat av ett visst intresse. Vi kan t. ex. troligen helt avfärda 
alternativet, att telefonsamtalet till Lindberg i juli (avh. s. 384) skulle ha varit ett 
resultat av någon mer genomgripande konceptionsförändring.

Hypotesen om att utformningen och nedkortningen av femte kap. skulle skvallra 
om omläggningen (avh. s. 384) är av underordnad betydelse i framställningen men 
knappast övertygande. Ek framför den försiktigt och jag är böjd att tro, att den ma
nuskriptförkortning som här kan iakttas inte säger särskilt mycket. Liknande förkort
ningar av det ursprungliga manuskriptet kan noteras också i de i6 :de och iy :de kap. 
och är alltså inget unikt för just detta parti av texten. Huruvida man kan tala om ett 
»abrupt synvinkelskifte» i femte kap. må överlåtas åt läsarnas bedömande, jag har 
svårt att upptäcka det.

Slutligen återstår att påpeka ytterligare en inadvertens beträffande Clownen Jacs för
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historia, så mycket roligare för en opponent att dra fram som Eks sorgfälliga citatkontroll 
i övrigt inte lämnar många möjligheter till kritiska anmärkningar. När han överst på 
s. 385 återger den märkliga och hastigt nedkastade skiss till romanen som Bergman 
efterlämnat i annotationsblocket på sitt skrivbord, har han råkat läsa av texten felaktigt 
och därmed tvingats till ganska djärva privata emendationer. Den lydelse, till vilken 
jag och andra avläsare oberoende av varandra kommit, är följande:

Tracbac tror att B(enbé) har anlag i den vägen vill hjälpa honom. De divergerande 
livs-syftenas kamp i Nath(an) Bb(Benbés) förhållande till de olika bilarna mrs Canadian 
etc Bb räddsla andra besök(et) Tracbac till häst Helighet —  apart 369-71 Benbé 
tar ej emot checken Tracbac besluten undersöka hans framtidsmöjlig(heter). Han har 
fått sin ställning »skräck-komik handel» vill sen Benbés Benbé talar om sina flickor, 
mrs Canadian etc. utveckl ville gärna uppfostra dem »obetydligt men ändå».

Detta kryptiska protokoll är givetvis ägnat att sätta fantasin i rörelse. Vem som skall 
uppfostra vem, framgår inte entydigt av slutmeningen. Att det är den obetydlige Benbé 
som skall uppfostras —  något som Eks formulering antyder —  förefaller dock ovisst. 
Om om det är han, är det av den plurala objektformen att döma inte bara han! Klart 
är vidare, hur det går till när clownen undersöker Benbés framtidsmöjligheter. Han har 
själv fått sin (understruket) ställning genom att ägna sig åt »skräck-komik» (i ett ord) 
och »handel», vill sen Benbés. Villsam är han inte.

De av Ek överhoppade raderna »helighet —  apart» (med följande sidhänvisningar 
till manuskriptet?) verkar enbart kuriösa åtminstone fram till dess att man fingranskat 
romantexten och hunnit observera, vilken roll spekulationerna kring apor, hedningar 
och kristna här spelar (jfr romanen XXVI: 73). Överhuvud intar ju apsymboliken en 
överraskande framskjuten plats i hela romanen. Vid sina scenframträdanden drabbas 
clownen, säger texten, av epileptiska anfall —  enligt Qvarnström fordom en »morbus 
divinus», en helig sjukdom —  och därvid fräser och klöser han just som en apa. 
Kanske har Bergman här inte bara velat utpeka ett atavistiskt stadium hos människan- 
konstnären, som Ek menar. Han kan också ha lekt med den egendomliga förknippning 
av djuriskhet och helighet som ingår som ett fast led i den klassiska harlekin- och narr
traditionen. I den franciskanska gycklartraditionen t. ex. uppträdde den helige narren 
inte sällan i skepnad av ett djur, och i novellen Arlecchinos dröm, förlagd till Fran- 
ciskus egen tid, har Bergman med självupplevd intensitet visat hur det djupast djuriska 
hos konstnären-gycklaren kan rymma en tragisk dröm om helighet.

Men på den kritiska linjen kan man framför allt anföra att annotationsblockets for
muleringar knappast ger stöd för tesen, att »degenerations»-motivet skulle ha varit av
görande för gestaltningen av clownen (avh. s. 428, jfr 417). Denna teori driver Ek 
med en viss energi. Men som synes talar Bergman i den ovan anförda texten ingenstans 
om degeneration. Sannolikt har han haft något helt annat i tankarna, när han yttrar 
sig om »de divergerande livssyftenas kamp» hos Nathan. För mig är det f. ö. icke helt 
klart, att romanen överhuvud i nämnvärd grad innefattar något degenerationstema. D är
emot är det befogat att tala om clownens arvsskräck, som Qvarnström gjort. D istink
tionen är liten men kanske inte helt oviktig.

Min recension har i övervägande grad innefattat kritik. Och det vore i själva verket 
överraskande om Ek med sina 545 sidor och 844 fotnoter inte framkallat sådan. Kvar 
står likafullt en rad oantastliga och givande bidrag till Bergmanforskningen. Med sin 
oförfärade forskarenergi och sin utomordentliga förtrogenhet med primärmaterialet har 
Ek givit ett värdigt och intressant bidrag till den avhandlingstradition av modell 
magnum opus, som åtskilliga reformatorer snarast önskar se dödförklarad. Besvikelsen 
över att avhandlingen som helhet inte är bättre beror kanske i sista hand på att så 
mycket i den är bra.

Som en lyckönskningsblomma vill jag till sist överräcka ett kompletterande förslag 
till lösningen av ett av de synbarligen eviga Bergmanproblem, som Ek berör i en fotnot 
(s. 498). Vem har stått modell för clownen Jac? Bland USA:s främsta karaktärsskåde- 
spelare på 20-talet befann sig syskonen Lionel, Ethel och John Barrymore. Den yngste, 
född 1882 och således ungefär jämngammal med Bergman, var av hela det film
intresserade Amerika känd under namnet Jac. Hans många biografer —  en av dem 
Gene Fowler i den romantiska levnadsteckningen Good night, sweet prince (1944) —
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har framställt honom som en högst excentrisk person. Hans ovanliga talang i den ko
miska och skräckkomiska genren fungerade mot en mörk och tragisk bakgrund av 
ångest och depressioner. Den initierade filmvärlden, som följde hans konstnärliga presta
tioner med skräckblandad beundran, förvånades över hur han under så många år kunde 
förena dem med svåra alkoholexcesser. Vid tiden för Bergmans vistelse i Hollywood 
1923 stod han på höjden av sin bana. —  Barrymore var känd för sina egenartade 
bostadsvanor. I pressen skrev man om hans jättelika bungalows, som han låtit förse 
med bisarra lyxinredningar, och om hans avancerade hortikulturella experiment. På 
sina turnéer, som han f. ö. ofta nyckfullt avbröt till de stora filmsyndikatens för
tvivlan, hade han vanan att medföra olika slags djur, s. k. »pets» som han ömt vårdade, 
bl. a. apor. Tidvis vårdades han på sinnessjukhus. En av hans glansroller erbjöd den 
film, som år 1927 gavs i Sverige under namnet Gycklarnas konung. Barrymore genom
gick en rad svåra äktenskapskriser, flitigt omskrivna i den amerikanska skvallerpressen. 
Han dog 1942, utbrunnen och sinnessjuk.

Det har antytts, att Clownen Jac skulle kunna handla om en hel rad kända gycklare 
i konstens värld, förutom naturligtvis Bergman själv den man, till vilken boken är 
dedicerad, Gösta Ekman, vidare Charlie Chaplin, Mack Sennet och andra. Men om man 
tar i betraktande, att den utspelar sig i Amerika och av vissa formuleringar att döma 
handlar om en filmskådespelare, är det kanske inte helt orimligt att tänka sig, att ett 
stycke verklighetsunderlag också kan ha hämtats från den skräckkomikens mästare på 
filmduken, som amerikanerna rätt och slätt brukade kalla Jac.

Thure Stenström

KJELL ESPMARK: Livsdyrkaren Artur Lundkvist. Studier i hans lyrik till och med 
Vit man. Akad. avh. Stockholm 1964.

Den litteraturhistoriska forskningen har ännu i mycket ringa utsträckning ägnat något 
intresse åt den rikssvenska modernistiska lyriken och dess framväxt. Den forskning som 
på senare tid har börjat komma i gång har som regel ännu inte nått trycket, och det 
är därför en pionjärgärning som Kjell Espmark har gjort med sin avhandling om den 
unge Artur Lundkvist. Hans bok innebär rentav en sådan tidsmässig framryckning att 
den litteraturhistoriska forskningen på några punkter har lämnat honom i sticket, där 
den borde ha givit honom sitt stöd. Så är till exempel fallet vad beträffar två modernis
tiska föregångsmän som varit av betydelse för den unge Lundkvist, nämligen Pär Lager
kvist och Elmer Diktonius. Ingen av dem kan ännu sägas ha fått sin litteraturhistoriska 
position tillräckligt tydligt angiven, och Espmark har därför tvingats till vissa hypote
tiska resonemang. Som en pionjärinsats måste man också beteckna den omfattande för
teckning som han har upprättat över Lundkvists produktion i tidningar och tidskrifter 
fram till och med 1932. Denna mycket värdefulla bibliografi, som vid kontroll har visat 
sig vara ytterst pålitlig, innehåller en rad viktiga fynd och har gett framställningen en 
fast, väldokumenterad grund i ett rikt källmaterial.

Framställningen har koncentrerats till det i Lundkvists utveckling relativt klart av
gränsade skedet från och med 1927 till och med 1932, sex år under vilka Lundkvist 
utgav lika många böcker, nämligen de fyra diktsamlingarna Glöd (1928), Naket liv 
(1929), Svart stad (1930) och Vit man (1932), samt därutöver en volym lyriska prosa
stycken, Jordisk prosa (1930), och en essäsamling, Atlantvind (1932). Efter att inled
ningsvis ha karakteriserat den unge Lundkvists livsdyrkan som ett hänfört bejakande av 
det ständigt strömmande livet i alla dess former och —  negativt, med Lundkvists egna 
ord —  som ett nej till »dessa avlagrade former, som hämmar, förlamar, förstelnar», 
preciserar Espmark vad Lundkvist lägger in i det flertydiga begreppet modernism och 
behandlar därefter hans möte med den moderna diktningen i vid mening. Särskilt be
tydelsefull visar sig en vår vintermånad 1925 ha varit, då nittonåringen i sällskap med 
poeten och journalisten Gordon Lindh under fyrtio dagar vistades i Köpenhamn och 
lärde känna W alt W hitman, Johannes V. Jensen, W hitmanlärjungen och »futuristen» 
Emil Bpnnelycke samt stiftade bekantskap med Nietzsches författarskap. Den finlands
svenska modernismen kan han ha börjat intressera sig för redan före flyttningen till


